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Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoog heem raadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard

Dee[ A

In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023
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Proces-verbaa! 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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

AdÍes/localle slembureau Oag Maand

a
Adres/locane slembureau

1b Stembureaugegevens tijdens !g!!!.ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Daq Maand Jaat Titd (van - lot)

Datum O} L<: Z ÓO l9
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O EÍ'De telling vond in het stemlokaal plaats.

D De telling vond op een andeÍe locatie plaats. Adres oÍ omschrUving locatie

Openingslijden (van' lol)

0 u9d. ó I t9

Openrngslrjden (van - lol)

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

Oag Maand

I ),b )5't3
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2. Aanwezigheid stembureauloden
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Houd per slembureaulid de lijden bi waarop het lid bij de zitling aanwezig was
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Aanwezig op hel slembuÍeaur
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Vut hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bi A. B en C
Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers s

B í1
Aantal geldige kiezerspassen

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

a
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

Totaal aantal gelelde slemmen ( E + F + G = H )

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

e6rt

c

4. Aantal uitgebrachte stemmen

E
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o
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3. Aantal toegelaten kiezers
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kíezers (rubiek 3, ondèrdeel D) en het aantal uilgebrachte
stemmen
(rubríek 4, onderdeel H)?

tr NEE à Ga dan door naar rubriek 6.

tè )A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
h\eft geconstateerd.

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er ziin mèer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hierondor het aanlal keet clal de onde§taande silualies zich hebben vootgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vermeld hiercnder de anderc ve*laingen on hel aantal keet dal deze situaties zich hebban voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hierondeí hel aantal koer dat de ondeÍstaande siluatias zich hobbon voo.gedaano

Aantal keÍen dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vèmeld hieíonder de andere verklaringen en hel aanlal keer dat deze siluaues zich hebben vootgadaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

ru r[r GzÍbkl:0

g
\,J06K 5L1|()^'Lt14

V') 0 trGAlu 6,

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

o
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Noleet in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bijde te ing aanwezig zin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal lwee andere stembureauleden.

g!98 U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens onderlekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuíeauleden

o

o

8. Stembureauleden aanwezig bU de telllng

1 T n F/r;uv4(u5ö

2

3

5

6

7
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Zet in elk vakje eén cijfer. Began rechts, met het laatste cijfer.

Llslnummer €n Llslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

O

1 WateÍ Natuurliik ,9 ö'

2WD t q

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) (9 I

4 é

5 SGP-ChristenUnie L q

6 CDA
1

I

I

I 4
,1

I
t

9 Partij vooÍ de Dieren I rl

í0 Belang van Nederland (BVNL)
I
,

íí BBB I q

12 JA21
'l I

I

í3 GOUD

I

ó

Totaàl: /' Ll It

4 sOPLUS

7 Ons-Platteland

8 AWP voor water, klimaat en natuur
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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 vullen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

q T1
Naam

Tafe[[eider

Tafetcontro[eur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

o

L 3 4

L l<tI

\tqt



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau I 3q

Locatie st€mbureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) ke\ CA 6

í. Aantal toegelaten kiezers

o

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgestold dooÍ het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het slembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewUzen (schÍifleiijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B s2
Aantal geldige kiezerspassen

Het aanlal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = O )

A ll

c

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het toaaalaanlal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

'Tel v@r dit onderdeelde aantallen slemmen die op elke liisl ziin uitgebracht biielkaat op.

E q6

a

F q
G I

I

3. Verschil tussen het aantal toogelaten kiezers en het aantal geteldo stembiuetten

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, maar het stembureau heefl een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiijetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de ve«laringen over. Ga daama verdeí met rubriek 4.

Pagina 2 van 18

o

7o

2. Aantal getelde stembiljetten

btH

Nee, er is een onverklaaÍd verschil. Ga veÍder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde veÍschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs voor dit stèmbureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)

6oq
8.2 52
c.2 A()

Het aantal toa de stemming toegelaten kiezers doot het gemeenteliitl'

stembureau. Tel op! ( A'2 + 8.2 + C-2 = D-2 )

ls het aanlal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubríek 2 onder H) gelik?

66r

o
Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee. er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Vetulaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meet dan één verklaing zin.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgeÍeikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andeÍe verklaring voor het verschil?
(vefineld hiorondor de andeÍe verklaringen en hoe vaak et sprake van was)

S\arnrrrssen "a..dr\ e( -ínrt s\en^oz.
I .r

nLf ÍT\fl.\ef '*t.. c)Í\tlde( L-( q< +
\ ,'F\€

J U-U I

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

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

rl-e u>c-s<zr
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X. Nee

! Ja, er zÍn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier hel aantal stembiljetten, dan wel stempassen. volmachtbewíjzen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

o

(Afhankelik van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke list één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbe,,vijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



Lijst 1 Water Natuurlijk Pag. 5 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

ó I

Ivan Cappelle,
M.J (Josien)(v)

q2Kwee.
M E.J. (iilargot)(v)

3
3Hovingh,

E (Erik)(m)

2
4de Boer,

B.A. (Rens)(m)

)
Huijgens,
F N.J. (Frank) (m)

Veldhuijsen,
C (Chris)(m)

6

I
van der Zee,
H (Rieks) (m)

Kolpa.
R.J. (Buud) (m)

7

8

2
Ide Roon,

R.C.J. (Robin) (m)

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

llNeeleman
A.J C (Arjan) (m)

12Dogterom,
N {Klaas) (m)

l3Schreuder
E A. (Elske) (v)

14Clavaux.
M B w. (Malk) (m)

15Oskam,
Í (rim) (m)

l6Brljoen.
lí.H. (Marvin) (m)

17Bongers,
J (Hans) {m)

18l',4oratis.

B.A. (Bíigitte)(v)

19van Zoelén.
A.t\,1. (Agnes) (v)

I

t

ITotaal sl



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

L1 7

5

Geselschap.
J.H. (Jock) (m)

Habben Jansen.
c. (co0 (m)

,l

2

5
3van Naula Lemke.

J.C.L (Jacqueline) (v)

4Jumelet.
V.J.A. (Vincent)(m)

I
5de Hoog.

J. (Jaco)(m)

6Sikkens.
D.E. (Daniël) (m)

't
7KreefÍt.

[.4 A (Mick)(m)

Bvan HoÍ,
D H. (Dick) {m)

a

Timm-
van Buitenbuí9,

Geíretsen,
A.M D. (Annemaíie) (v)

't0
K.C, (Kaín)(v)

11Kolster,
J.S. (Jeroen)(m)

12van den Erjnden
P FJ. (Paul) (m)

I

JTolaal tr



Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag. 7 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

5 6
1van Heemst

w R. (wim) (m)

",{i
2Hazelebach,

A (Arjen) (m)

6
3Heinecke

J.H. (Anneke) (v)

].
I

4Klappe,
A.L. (Laurens) (m)

van der Boor.
WAF(Wim)(m)

6van Duin.
M J. (irenno) (m)

7Goudriaan-
de Vries,
G J íGerio) (v)

8Fox,
O W. (David) (m)

Derickx.
C L (Coen) (m)

van der Graaf,
C (Cees)(m)

10

11Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

12Beek,
R G (Rob) (m)

Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin Íechts , met het laatste cijÍer.

-l

-l

T

I

Totaal I-T-1ötr]



o\.4

Muldeí.
J.W (Joke) (v)

3Drenthen,
J (Hans) (m)

4Mosch,
A.S. (Dries) (m)

5Verkoelen,
P J.H.D. (Ellen) (v)

zel in elk vakie één ciiÍer. Begln rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Valk.
H (Jet)(v)

Pag. 8 van 18
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.4Totaal
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Liist 5 SGP-ChristenUnie Pag.9 van 18

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van der Spek,
M C. (t\4arlin) (m)

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

2

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

3

Spoelstra,
S T. (Sapke) (m)

4

Hoogendoorn,
J. (Koos) (m)

5 Elokland.
J (Hans)(m)

30

van der Roest.
B (Barl) (m)

6

Schippers,
J.A. (Jan)(m)

7

Gíoenendijk'de Vries,
H.A. (Hilde) (v)

I

o 9Oosterwijk,
C.A. (Marco) (m)

van Midden.
PJ (Piet) (m)

10

de Jong,
tr,'|.J. (Mart-Jan) (m)

11

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

12

Weajers,
J w. (Wim) (m)

13

Grauss.
N4.K.A. (l/ichiel) (m)

14

Verdoes.
W J (Willem-Jan) (m)

15

o
Bruin,
A.S.J. (Alexande0 (m)

19

de Vries.
W A. (Walte0 (m)

20

Pool,
H (Henri)(m)

21

de Waal-
van Aspeaen,

22

Vente,
A.J. (John) {m)

van deí Lee,
W. (Wim) (m)

24

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

25

26

27

28

29

den Hollander
L (Rens) (m)

Heiiboer
J P (Piete4 (m)

van der Wende
A (André) (m)

de Leede.
J {Jan)(m)

1 +

1

Z
aJ

'l

16Nieuwenhuizen,
F.l.L (Frederique) (v)

1
Wassink,
H W (Erik) (m)

den Uil.
J. (Jan) (m)

t7

18

1

Subtotaal I Subtotaal 2

)1)

I

I

I

l

I [41d.Í!4qía) (v)

L
I tr E

T-
LTotaal (1 + 2) zl4



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

q
1Visscher,

Í (Teun) (m)

I
2

H.G M. {Hans)(m)

L
3Kousiouíi.

C. (Christina) (v)

4Huizinga,
J (Jos) (m)

q
5Pronk,

M C (N4arieke) (v)

Slappendel,
FE. (Fred) (m)

Benard.
A (Aíjan) (m)

6

7

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

Ivon MeijenÍeldl
ÉH. (Frits) (m)

10

B.G. (Saskia)(v)

1lOosterlaan
A.A. (Aínold)(m)

12Verbeek,
J.A. (Jan)(m)

13Larooij
K (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht.
E.C. (Christine) ív)

Zijlstra,
w (Wybe) (m)

16Gerls,
TM.B (Doíenda) (v)

II

Totaal

Pag. 10 van L8
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Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11 van 18

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Verhagen

27van der Spek
D

28Verdoold,

29Scheer,

30Olieman
JJ

3lOudijk,
C.

Knolle
J.

33

434Slingerland,
J

(
1Boer,

I
de Jong,
D,

Biemond,
T,

4de Jong,
I,C,

5Eoender
W.C

6Stolk,
J. P.

7Heuvelman
c. H.l\r.

8Zijderlaan,

9de Vreede
JJ

10Koolhaas-
van den Ban,
T C,G,

11Kok,

12Slob-Verburg,

13Mostert
D,H

t
14Verduiin,

J
15Ooms,

JC

Vonk Noordegraaf
J

16

17

Jansen,
H,

't8
van den Heuvel,

19

20Zuidbroek,
B.

21Bos
H.H

de Jong,

de Groot

25de Jong,
PP

Reijm,
P

I oSubtotaal í q

l \)
ITotaal (1 + 2)

van der Wel
JC

Koelewijn,
H,J.

22

24

Subtotaal 2



1Welter,
A.B. (Lex) (m)

2
2Kors,

I (lvo) (m)

3Boks.
G M. (Geíard) (m)

4vao zeijl,
W J.M. {Hans) (m)

I L1
5van Beíkel.

C M C. (lnge) (v)

6Kíol,
A.N. (Nelleke) (v)

7van Zeijl.
K S (Krista)(v)

7
It'rughal,

A. (Aroen) (m)

ITwigt,
A.P (Paul) (m)

)
r0Mulder.

J G. (Joost) (m)

11Smit,
J J. (John)(m)

12Smil-Raggeís
G (Geke) (v)

3
't3

Knuistingh Neven,
B (Buben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

o

o

lpl

I

Totaal
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q
1Rozema,

J.G. (Jaap)

.Í'1

2Jansen,
E.G.J. (Linda)

.1
Ventevogel,
1-C. (Íommy)

Coskun.
Z P (Pinar)

1
van deí Wart.
W.A. (Tony)

6

B.J (Robert Jan)

7van deí Kemp
i,4. (L4adelon)

8de Jong,
C.D M. (Carmen)

Z
i,Iol,
D. (Daan)

't0
van der Laan,
J (Jaspeo

11ong,
J.J.C.K (Johan)

12ven Tienhoven-van deÍ
Hoeven.
J. (Jeroen)

13van Geesl,
F (Frank)

14Maarseveen,
M.C (Marco)

't5
Minasian,
A (Armen)

-1_

't6
Swaans.
M L (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laalsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 1.8

o

o

4 -

7
3T-

El*ïotaal



Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin Íechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 14 van 18

o

o

Totaal ')

lBogor"",
ls (srobodan) {m) ?E)

1



5 ?

1de Haaii,
N.M.W (Nick0 (m)

7
,)de Jong,

N4 J. (Marielle) (v)

3Bogaaíd.
A. (Arie) (m)

4Nieuwenhuis
C J (KeesJan) (m)

l.
5de Vos,

P (Peka) (v)

I
6Oudi,k,

P (Paul) (m)

7ÀIeerkerk,
G J. (Jack) (m)

8lUulder,
A.J (Aí,an)(m)

\
Speksnijder,
J (Jan) (m)

10Koelsieí
HJP(Hendrik)(m)

llMerks,
A.J M. (Ad) (m)

12Oosterom.
C P (Niels)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

rl (Totaal

2

lT



,1 ë 0
1Breet.

M.C. (Marcus) (m)

52Smils van Waesberghe
R PM (Raymond) (m)

q

g4

Liist 12 JA21

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

1 3Tolaal

Zet in elk vakie één cijÍeÍ. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

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

Sandmann.
MPC (Matthijs) (m)

tt



(
1Oosthoek.

R.H.J. (Raoul)(m)

2Lammeítink.
A.G H.M (Ton) (m)

3Weermeier.
D.Y (Oianca) (v)

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

Liist 13 GOUD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

Totaal
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ls er voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

o

Liistnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

\e10q \ Ir ?s
+2 .Ja^"qf st ÀFI \5óÉ

rr 86í3 .!q Bb
\*i -a 

^o.,( 
| \ Jc.zt

--+ on qzt<J* c.
-.L

O.r,-uld' Cl A 2 o.'"gai1o.*l 5l,.pet 6138tl
J

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen

N Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogeliik een verklaing.

Li.isttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


