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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 Hoog heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Ste m bu rea u gegeve ns tijdens stemminq

AdÍes/localro slembuÍeau Dag Maand Openrngsrijden (vàn - lol)

t5 ()3 LO Z3 DJ13O OI t5

o
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke localie waar hel stembureau
voor kiezers open is.

Adres/localre slembuíeau Dag Maand Openingsliden (van - lol)

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

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar Titd (van - rol)

Datum b I

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

K De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr Oe telling vond op een andere locatie plaats. AdÍes of omschrijving locatie:

í. Stembureau, locatle en openingstljden

sl6mbu16au
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2. Aanwezigheidstembureauleden

Vooíellers Achlernaam

J

Aanwezig op het slembuÍ€au

Oag Maand JaaÍ Trjd (van - lol)
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Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bijde zitting aanwezig was.
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vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bi A, B en C
Tel bij D de aantallen bi elkaar op.

Aantal geldige stempassen ?.q5
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B tL6
Aa ntal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin 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 F IL
Aantal ongeld ige stembiljetten G M

fotaal aaotal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelalen kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachle stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

a

c 0

t

E g0(

3. Aantal toegelaten klezers

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr /VEE à Ga dan door naar rubriek 6.

VIA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
hàeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljeften geteld. Noteer hoeveel stembiljetten eÍ zijn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemeld hieíonder hel aantal keer dat de onderctaande situaties zich hebben voorgedaan

a
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelike verklaingen voor het verschil
Vermeld hierondar het aanlal ke@r dal de ondérctaande silualies zich hebben voorgedaan

O Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinag is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(venneld hieíondor da andore vod aringen on hat aanlal keor dal deza situalies zich hebben vooeedaan)

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermold hiercndir de ahdere varklaingen en hel aanlal keer dal deze silualies zich hebben voorgedaan) Z

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwarèn geuit?

Bezwaren zin klachten of opmet*ingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeílijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldíg of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de te ing is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
LStgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. OnregelmatighedenofbijzondeÍhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍeÍnöus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

OmschijÍ de onrcgelmatigheden of bijzondeheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de tellínq aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzifter en minimaal twee andere stemburcauleden.

LgLgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

o

o

8. Stembureauleden aanwezlg bij de telling

l2

6

7

2
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

LilslnummeÍ en Lilslnaam

o

1 Water Natuurlijk

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

4 50PLUS

6 CDA

7 Ons-Platteland

8 AWP voor water, klimaat en natuur

9 Partii voor de Dieren

10 Belang van Nederland (BVNL)

ll BBB

12 JA21

í3 GOUO

Totaal:

o vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

2WD

5 SGP-ChristenUnie

I
Li



o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A

Pag. 10 van 10
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

o Tettafelnummer

6rz

Tafelleider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

2 L I

Naam
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Uitkomsten per stem bureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Locatie stembureau (indien het een mobiel stsmbureau betreft, vult u dat in)

Vut hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van

hel stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

O

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

Vut hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

o Het totaalaantal getelde stembilietten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst ziin uitgebracht bii elkaar op.

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

Ja. Ga verder met rubriek 4

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

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

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

1. Aantal toegelaten kiezers

]c\7
l7h +t

o

2. Aantal gotelde stembiljetten

qox >
IL
L

Nummer stemburea, -Lgr-

Aantal geldige kiezerspassen

I

c

A

B

D

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat' E

F

W
G

C»4 q2H

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten



Pag.3 van 18

NaaÍ aanleiding van het geconstateeÍde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembuíeau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal loegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld;

Aantal geldige stempassen 4.2 1<)'2-t tJ

8.2 t2BAantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of vía ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente) c.2 ö

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijh
stembureau. Tel op! ( 4.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

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

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

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

vaak híer spÍake van was. Er kan meer dan één ve*laring zijn.

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het verschil?
(veíneld hierondor de andera vo*ladngen en hoo vaak et sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

a_l

t Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, eÍ zrn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

o.2

E
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofÍen?

q Nee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in apaÍte pakken woÍden verpakt en woÍden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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.)

Zae volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat
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Zet in elk vakie één cijÍer. Begin reehls, met het laatste ciiÍer.

o

o
van Zoelen.
A.M. (Agnes) (v)

Í9

ó g,|
van Cappelle,
M J. (Josien) (v)

3 A
2

[4.E.J. (Margol)(v)

3Hovingh,
E (Enk) (m)

]
4de Boer.

B.A (Rens) (m)

2_
Huijgens,
F.N.J (Frank)(m)

Veldhuijsen,
C. (Chris)(m)

5

6

7van det Zee,
H (Flieks)(m)

6

Kolpa,
R J (Ruud)(m)

de Roon,
R C J. (Robin)(m)

I

9

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

11Neeleman,
A J C. (Aíjan) (m)

12Dogterom,
N (Klaas) (m)

13Schreuder.
E A (Elske)(v) 3

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

't5
Oskam,
T (ïm) (m)

16Biljoen
N.4.H ([.4arvin)(m) I

17Bongeís,
J (Hans) (m)

18l\roralis.
B.A (Brigitte) (v)

3

2 3

I

I

I

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

L-t-.]
--------f-------+-

Totaal B
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

\ (, B
1Geselschap,

J.H. (Jock)(m)

2Habben Jansen.
C. (Coo (m) 5

A 2-
3van Naula Lemke.

JCL (Jacqueline) (v)

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

5de Hoog,
J. (Jaco) (m)

I
Sikkens.
D.E. (Daniél)(m)

7

8van HoÍ.
D.H. (Dick) (m)

ITimm-
van Ruitenburg,
K.C. {Karin) ív)

a
10Gefietsen,

A.M D. (Annemarie) (v)

1lKolster
J.S. (Jeíoen) (m)

van den Eijnden,
PFJ. (Paul)(m)

Liist 2 VVD

+
2
AI

E

KÍeetft,
1,, A. (lvlick) (m)

12

I

Totaal

,6)
[I2Nq

2A§



1van Heemsl.
W.R (Wim) (m) 3

2Hazelebach.
A (Arien) (m)

3Heinecke.
J.H. (Anneke)(v) Z 7

2
4K appe

A L (Laurens)(m)

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

6van Durn.
M J. (Menno) (m)

7Goudriaan-
de Vries
G J. (Gerio) (v) L

IFox,
D.W. (David) (m)

IDeÍickx,
C.L. (Coen) (m)

10

11

12Beek,
R G (Bob) (m)

Pag.7 van 18

Zet in elk vakie één cl,Íer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

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

van der GÍaaÍ,
C. (Cees) (m)

Beckhuis,
H. (Helmut) (m)

I

a
.<.

Totaal TWA



Valk.
H (Jet)(v) B

2Mulder.
J.W (Joke)(v) \

3Díenthen,
J (Hans) (m)

4Mosch.
A S (Dries)(m)

5
5Verkoelen,

PJ H.D. (Ellen) (v)

Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 18

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met hel laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

1

m
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Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

den Hollander.
L (Rens) (m)

26

Heijboeí,
J.P (Pieter) (m)

29

Blokland.
J (Hans)(m)

30

o

o

A. (André)(m)

de Leede.
J (Jan) (m)

27

28

I .q
1van der Spek,

M.C. (Martin) (m)

2van den Bergh-Kempenaar,
M. (Greet) (v) 3
van deí Ham
J.W. (Jan Willem) (m)

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

3

4

5Hoogendoorn,
J (Koos) (m)

6van der Roesl.
B (BaÍt) (m)

Schrppeís,
J A (Jan) (m)

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

7

I

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

de Jong,
M J. (MaÍt-Jan) (m)

10

11

I

van Mrdden
PJ (Piet) (m)

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

r3Weiiers,
J.W (Wim) (m)

14Grauss,
MKA (Michrel) (m)

15

16Nreuwenhuizen.
FIL (Fredenque) (v)

17

H.W. (Erik) (m)

den Uil
J. (Jan) (m)

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

18

19

de Víies,
W A. (Walter) (m)

21

20

de Waal-
van Asperen,
M.M. (Maria) (

22

24

v)

Vente,
A J. (John) (m)

van der Lee.
W. (Wrm) (m)

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

2.Totaal (1 + 2)

Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rèchls , mel het laatste cijfer.

-H
t-

I

_l

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

23

Pool,
H. (Henri) (m)

tt

tttl

ï--1

_I

l

ï--1

H
Il

L trSubtotaal 1 Subtotaal 2L IFTT
L
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1Visscheí,
T. (Teun)(m)

2van Leeuwen,
H.G.M. (Hans){m)

3Kousiouri.
C. (Chrastina) (v)

4Huizinga,
J. (Jos) (m)

5Píonk,
M.C. (l4arieke) (v)

6Slappendel,
FE. 1Fíed) (m)

7Benard,
A (Arjan) (m)

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

Ivon MeijenÍeldl.
F H. (F.its) (m)

'10

B.G. (Saskaa) (v)

11Ooslerlaan.
A A. (Arnold)(m)

12Verbeek.
J A (Jan) (m)

13Larooij,
K (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrechl,
E.C. {Christine) (v) \

15Zijlska,
W. (Wybe) (m)

Lijst 6 CDA Pag. 10 van 18

Zet in elk vakje één ciiler. Begin rèchts , mel het laalste ci,Íer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

o

Gerts,
T.M.B. (Dorenda) (v)

16

o

3 3Totaal

I
+

_L

H
ls
t-_l

+t
Hl

I



IBoeí

2
2de Jong

D,

3

4de Jong,
t.c.

5

6

7

Boender,
wc.

IZijderlaan,

Ide Vreede,
JJ

10Koolhaas'
van den Ban,
TC G

11Kok,

12Slob-Verburg,

13Mostert
DH

14

l5Ooms
JC

't6
Jansen,
H

17Vonk NoordegraaÍ
J

18van den Heuvel,

r9

20

Koelewijn,
HJ

Zurdbroek,
B,

218os
HH

22de Jong,

23de Groot,

24Reijm,
P

25de Jong,
PP

Liist 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

26Verhagen.
A,J

van der Spek
D,

Verdoold

2SScheer,

30

kOud j

c
32

33

Olieman
JJ

Knolle
J

34

Subtotaal 1 oSubtotaal 2

Biemond,
T

Slolk,
JP

Heuvelman,
CHM,

Verduijn,
A,

H

van der Wel,

F**

l

I

Totaal (1 + 2)

d
tr



1f
1Weller,

A R. (Lex) (m) )
2Kors,

l. (lvo) (m)

3Boks.
G t/'l (Gerard) (m)

4van Zeijl,
W.J.M. (Hans) (m)

6Krol,
A N (Nelleke)(v)

7van Zeijl,
K S (Krisla) (v)

IN4ughal,

A. {Aroen) (m) i
9Twigt,

A P (Paul) (m)

10Muldeí,
J G. (Joost)(m)

11Smil.
J J (John)(m)

'12Smil-Baggers.
G. (Geke)(v)

7
13KnuisÍn9h Neven

R (Ruben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 18

Zet in elk vakje één ci,íer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

-

!-"" B.r-"1
C.M.C. (lnqe) (v)

5

E
#

l

Ii

-[-[srE]



1Rozema,
J G (Jaap)

I ï
2Jansen,

E.G J (Linda)

3Venlevogel,
Í C (Tommy)

Ll
4Coskun,

Z P (Pinaí)

5van der Wart
W.A. (Tony)

6

B.J. (Bobert Jan)

7van der Kemp
M (lvadelon)

Bde Jon9,
C.D.N4. (Carmen)

a

9Mol,
D. (Daan)

10van deí Laan,
J. (Jaspe0

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

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

13van Geest,
F. (Fíank)

14IVaarseveen.
M.C (Marco)

15lvlinasian,
A (Armen)

r6Swaans,
M L. (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

Zet in elk vakjè één ciiter. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

a

Totaal

L
l-I

q

f
I
l3

I

I

-Ë

I

l_

-

-
f-

5

fl f?I8]



3Bogovac,
S. (Slobodan) (m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 14 van 18

Zet in elk vakje één ciirer. Begin rechts , mel hèt laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

3

1

I

Totaal lI T



,)Ide Haaij,
N.M.w. (Nicki) (m)

,l
2de Jong,

M.J (Marielle)(v) :l
7

3Bogaard,
A (Arie)(m)

4Nieuwenhuis
C.J. (KeesJan) (m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudijk,
P. (Paul)(m)

7Meerkerk.
G.J (Jack) (m)

8

ISpeksnijder
J (Jan) (m)

l0Koetsier,
H.J.P (Hendíik) (m)

11

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

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

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , mel het laalste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

ïïï_1
--ï-

-+

1

-+
I

I ll
lz I

E
Mulder,
A J (Arjan) (m) II

l
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.)
)

2Smils van Waesberghe,
Fl PM (Raymond) (m)

3Lens van Bijn,
J M (Dennis) (m) I

4Sandmann.
MPC (líatthrjs)(m) 6

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Breet
[r.C. (Marcus) (m)

o

o

Totaal

1

_tr
3

-[r-Fr3



ï
IOosthoek,

B.H.J (Baoul) (m)

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

3Weeímeier,
D.Y (Dianca) (v)

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

Liist 13 GOUD Pag. 1.7 van 1.8

Zèt in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met hel laatste cijlèr.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

+

t
I

lrll

ITotaal _tr



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestèlde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

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

à t'tee

E Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een ver*laring

Liistnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

o

a

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil


