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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een
centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

t>3

í b Stembureaugegevens tijdens !g.l!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat Trld (van . tot)

Datum ZO 2o 23
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

D De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:

Adres/loceli€ stembureau Dag Maand

Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het slembureau
voor kiezers open is.

Dag Maand

Openrngslriden (van - tot)

I Cà

o
Openingstrlden (van - lot)

o

tï 02 () d o

oo o

AdÍ€s/localle slembureau

-)

T-
[-T--t
t-T_l
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SHIFT 1:

Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid biide zitting aanwezig was

Aanwezig op h€l slembureau

Dag Maand Jààt Trtd (van - lol)
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3. Aantal toegolaten kiezers

Aantal geld i9e stempassen

Aantal geldige volmachtsbe\,,,/ijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal qeld i9e kiezerspassen

Totaal aantal toegelalen kiezers ( A + B + C = D )

7ct7
B s/
c c)

d38

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

a

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zíjn aan hel aanlal toegelaten kiezers (D = H)
Vulhieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeld ige stembiljetten

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers níet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

F

E d/6

G ,L

ds

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bijA, B en C.

Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

D

Aantal blanco stembiljetten í5

H
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
slemmen
@bnek 4, ondordeel H)?

tr /VEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

7 JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld

Mogelijke veflaingen voor het verschil
Vemeld hiércndet hel aantal koar dal do onderstaande situaties zich hebbon vootgedaan

/

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt /

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelíjke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercndor het aantal keer dal de ondelstaanclo situalies zich hobben voorgedaano

Aantal keÍen dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vameld hieronder de andere ve*latingen en hel aanlal keer dat deze silualies zich hobben voorgealaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaÍing is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal to€gèlaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercnclet de anderc veíklaringen en het aanlal keet clal deze situaties zich hebben voorgedaan)
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

g!9Ë U vult in rubiek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

o ) J

r

o

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden dia bij de lelling aanwezig ziin.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

1 t
I2

3 r
4 íz

8 7 .41co,,.7v7-.,- <
5

6

7

1
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Pag. 9 van 10

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Lrtstnummeren Lrjstíeam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

o

í Water Natuurlijk './,- 7 5
2vVO 1 7 3

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / o r
4 sOPLUS

4/- a

5 SGP-ChristenUnie 7 (,

6 CDA
.) 1

7 Ons-Platteland 0
8 AWP voor water, klimaat en natuuÍ (,

I Partii voor de Dieren 1 5' 1

10 Belang van Nederland (BVNL) q

11 BBB 5 J
't2 JA21 q aI

13 GOUD 5

Totaal: d 1 D
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o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vutten door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafetnummer

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

T 2 3

l^, t" 't* L- r,1

S ,/an,t
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobi6l stembureau betrefr, vult u dat in)

l/ooxrbnal s"L-LJ
Vr'^g- v*a"l

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van hel proces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewiizen (schÍiflelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

A )nr
B §/

O c o

d3R

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

E

+
,{

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F /3
Aantal ongeldige stembiljetten

Hel totaalaantal geaelde slembilietten ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantalgetelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)gelijk?

o
8>7

G q

B+e

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal geteldo stembiljetten
I

Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of mindeí is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

X: Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

í. Aantal toegelaten kiezers

o

815

0nt

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen dio op elke lijst zijn uilgebracht bij elkaar op.

H



Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:
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4,2 ?&+
8.2 9l

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oí via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeenle)

Hel aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C-2 = D.2 )

ts het aantat toegetaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembi?eften (rubiek 2 onder H) geliik?

c.2 o

BIB

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zÍn méer stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschil tussen hel aantal loegelalen kiezers en het aanlal gelelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaing zijn.

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

I

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemèld hierondor da andeÍe verklanngen en hoe vaak er spÍake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? I

o.2

( Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

+
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4. Bij gecombineerde stemmingen

ZÍn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetÍoffen?

I ttee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezeÍspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het besluurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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d
I

van Cappelle
M J. (Josien) (v)

Kwee,
M E J. (Maígot) (v)

,|

qHovingh,
E. (Eíik)(m)

4L
de Boer.
R.A (Rens)(m)

a5
5Huijgens,

FNJ (Frank)(m)

n6Veldhuiisen,
C (Chns)(m)

{
7van det zee.

H. (Bieks) (m)

8Kolpa,
B.J (Buud) (m)

de Roon.
B.C.J (Robin) (m)

10Zwetsloot.
O N. (Otto) (m)

11Neeleman.
A.J.C. (Arjan) (m)

12Dogteíom,
N. (Klaas)(m)

ó
13Schreuder.

E A (Elske) (v)

14Clavaux.
M.B W. (Mark) (m)

)
r5Oskam,

T (Iim) (m)

3
16Biljoen,

M H. (Marvin) (m)

Bongers,
J (Hans)(m)

18Moíatis.
B A (Brigifle)(v)

19

Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

l

I 
van Zoelen,
A.M. (Asnes) (v)

2

t
i

17

+

c
4s

,r6+.

2M,+
Totaal ,lw:1



l 3
1Geselschap.

J H lJock) (m)

I2Habben Jansen
C. (Coo (m)

3van Nauta Lemke,
J.C.L. (Jacqueline) (v) 0 0
Jumelel,
V J.A. (Vincent) (m)

2
de Hoog,
J. (Jaco) (m)

6Sikkens,
D E (Oaniél) (m) 2

7Kreetlt
N.4 A (N]lick)(m)

8van HoÍ.
D H (Dick) (m)

ITimm-
van Buitenburg
K.C. (Karin) {v)

10Geríetsen.
A.M.D. (Annemane) (v)

l1

12

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mèt het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

Totaal

4

Kolsler.
J S (Jeíoen) (m)

T-
van oen Ellnoen
PF.J. (Pa'rl) (m)

/lI
A

I



, 3
1van Heemsl.

W R (Wim) (m)

2
2Hazelebach.

A (Aíjen) (m)

)
3Heinecke,

J.H. (Anneke)(v)

?
4Klappe,

A L (Lauíens) (m)

5van der Boor.
W.A.F. (Wim) (m)

6

.{)U
7

/
IFor.

D W (David) (m)

IOeíickx,
C L. (Coen) {m)

10van der GraaÍ
C. (Cees)(m)

1'lBeckhurs.
H. (Helmut) (m)

12Beek,
B.G. (Bob) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

o )

van Duin,
M.J. (Menno)(m)

Goudri'àan-
de Vries,
G J. (Geíio) (v)

t5

Totaal



Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍèr.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

-)Mulder,
J.W (Joke) (v)

I

2

Valk,
H. (Jet) (v)

3Drenthen.
J. (Hans) (m)

I

4Mosch,
A S (Dries) (m)

I5Verkoelen,
PJ H.D. (Ellen)(v)

Totaal [[El2-]

I



Liist 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van deí Spek,
M.C (Martan) (m)
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Naam kandidaal &
kandidaatnummeÍ

de Leede,
J. (Jan)(m)

Heijboeí,
J P (Pieteo (m)

28

29

30Blokland.
J {Hans) (m)

o

o

/r.+

Nl

den Hollander
L (Rens) (m)

van deí Wende
A. (André)(m)

26

27

I o
van den Bergh-Kempenaar,
M. (Greet)(v)

van der Ham.
J.W (Jan Willem) (m)

4Spoelstra,
S.T. (Sipke)(m)

5Hoogendoorn,
J (Koos)(m)

6van deí Roesl
B (Bart) (m)

7SchrppeÍs,
J A. (Jan) (m)

Groenendi,k-de Vries,
H.A. (Hilde) (v)

Oosterwrjk,
C.A. (Marco) (m)

8

van I/idden.
PJ (Pie0 (m)

de Jong,
M J (Mart-Jan) (m)

10

11

12van der Slik,
H.J (Helmert) (m)

13Weiieís,
J.W. (Wim) (m)

14Gíauss,
l,r.K.A (t\4ichiel) (m)

15VeÍdoes,
W J (Willem-Jan) (m)

16Nieuu/enhuizen.
F l.L. (Frederique) (v)

17Wassink,
H.W. (Erik) (m)

18den Uil,
J (Jan) (m)

Bruin,
A S.J. (Alexander) (m)

de Vries.
W.A. (Walte0 (m)

19

20

21Pool,
H (Henri) (m)

de waal-
van Asperen,

ldld-LMcía) (

22

23
v)

A J (John) (m)

24van der Lee.
W. (Wim) (m)

25van den Berg.
C PW (Peteo (m)

Subtotaal I Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

l5

1

-ï--

A
_t_l
rrba,lI
_l__l

fr
W I T]

---]-

(& r l71



í
,|

Visscher,
T (Teun) (m)

2van Leeuwen
HGM (Hans)(m)

í
3Kousiouri,

C (Christrna) (v)

4Huizinga.
J. (Jos) (m)

{
5Pronk,

M C (Maíieke) (v)

6Slappendel,
FE (Fred) (m)

7Benard
A (Aíjan) (m)

8de Leeuw,
A.J. (Arnold) (m)

Ivon Meijenleldt,
F H (Frits) (m)

10

B G. (Saskia) (v)

11Oosterlaan,
A.A. (Arnold) (m)

12Verbeek,
J A (Jan) (m)

13Larooii,
K. (Kees) (m)

l4Eskes'
van UtÍecht,
E.C. íChÍistine) (v)

15Zijlstra,
W (Wybe) (m)

l6Gerts.
T À, B. (Oorenda) (v)

II

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechls , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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5 öTotaal



Laist 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één ciiler. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boendeí.
WC

Stolk
JP

Naam kandidaat &
kandidaatnummEr

Verhagen

van der Spek,
D,

26

27

5

6

van deí Wel,
J,C,

34o

o

Slingerland
J,

í
1

2

Boer,

de Jong,
D.

3Biemond
T

4de Jong,
tc.

Heuvelman,
CHM

7

BZiiderlaan,

Ide Vreede,
J J,

10Koolhaas-
van den Ban

12

13

Slob-Verburg,
M

Mostert
DH

Kok.

Verdurjn,

15

l6

Ooms,
J.C.

Jansen
H.

17Vonk NooídegraaÍ,
J

í8

í9Koelewijn
H,J

20Zurdbroek.
B

21

22

Bos
HH

de Jong,

23de Groot

24Reijm,
P

25de Jong,
PP

2A

31

29

30

Veídoold.

Olieman,
J.J.

Oudijk
C

Scheer

Knolle.
J,

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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van den Heuvel,

@.tcE



q'|
Welleí.
A R (Lex) (m)

2Kors,
l. (lvo) (m)

3Boks.
G M (Geíard) (m)

4van ze\|,
W.J.M. (Hans) (m)

5van Berkel,
C.tvl.C (lnge)(v)

6Krol,
A N (Nelleke) (v)

q7uan zeiil,
K S (Kíista) (v)

a)
8Mughal,

A (Aroen) (m)

IÍwigt,
A.P. (Paul) (m)

10Mulder,
J.G. (Joosl)(m)

llSmrt
J J (John) (m)

12Smit-Raggers,
G (Geke) (v)

()13Knuistingh Neven
B. (Buben) (m)

Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

Totaal

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
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'|fl,

ffi



q 2
1Rozema,

J.G. (Jaap)

).)
2Jansen,

E G.J. (Linda)

2
3Ventevogel,

Í C. (Tommy)

q n
C)

4Coskun,
Z P (Pinar)

5van deí Wart.
W A (Tony)

6

R J (Bobert Jan)

(./
7van der Kemp,

M (Madelon)

8de Jong,
C.D M (Carmen)

IMol,
D (Daan) )

2
10van der Laan

J (Jasper)

)
11ong.

J J.C.K. (Johan)

12van Tienhoven-van der
Hoeven.
J (Jeroen)

13van Geest,
F (Frank)

14líaarseveen.
tí C. (Marco)

o<-
15Minasian.

A. (Armen)

16Swaans.
M L (Louise) í

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cilfer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 18

o

o

5^Totaal



Bogovac,
S (Slobodan)(m)

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met hel laatste ciifer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

Totaal

1

B



Liist 11 BBB
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

l1de Haarj,
N M W. (Nicki) (m)

I
9

de Jong,
M.J (Marielle) (v)

Bogaard,
A (Arie) (m)

2

3

4Nieuwenhurs
C J. (KeesJan) (m)

5de Vos,
P (Peka) (v)

6

7

B

ISpeksniider,
J (Jan) (m)

Ouditk,
P (Paul) (m)

Meerkerk,
G J. (Jack) (m)

Mulder,
A J (Arian) (m)

10Koetsier.
H J P (Hendrik)(m)

11Merks,
AJM (Ad)(m)

12Oosterom,
C.P (Niels)(m)

3 1Totaal

-Ï--



Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Breet,
M.C (Marcus) (m)

Smits van Waesberghe,
R PM. (Raymond) (m)

Pag. 1ó van 18

2

Lens van Bijn,
J.M. (Dennis)(m)

3

Sandmann.
M P C. (tíatthiis) (m)

4

o

o

Totaal

Liist 12 JA21

I

a

1

3

l w,il



1Oosthoek,
R.H.J. (Raoul) (m) I

2Lammertink.
A.G.H.M. (Ton) (m)

3Weermeier,
D.Y (Dianca) {v)

Liist 13 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

de Man,
A A (Aad) (m)
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4

o

o

íTotaal
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgesteldc lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het slembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

C Nee

o

o

A Ja -> Vulde navolgende tabelin en geef zo mogelijk een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reaclie gemeentelijk stembureau op het verschil


