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In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023
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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 Hoog heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

U,b*Skuils*-- Openingstitden (van - lol)Dag Maand

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

Adres/locate stemb!rea! Oag À,4aand

z-lÀ o

o

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jàar Titd (van - loi)

E-,,R;

Openingstijden (van - lol)

C LI o

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ffie telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. AdÍes of omschÍijving locatie

( í4u< "0?\
() 7<"

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemming

zvít"-1-7-

[-t

Datum: 5

f-T--
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bii A, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen §rt
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

Aantal geldige kiezerspassen

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

B Lz
c O

o()

4. Aantal uitgebrachte stemm€n

a

o

U gaat nu de stembiljetten te en en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik 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

Aa ntal onqeldiqe stembiljetten

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

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

E 5

G tÀ

C

3. Aantal toegelaten kiezers

o

H
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiszers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschiltussen het aantaltoegelaten kiozers (rubriek 3, onderdoel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
tubnek 4, onderdeel H)?

ffee ; Ga dan door naar rubriek 6.

a lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situatíes
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaríngen voor het verschil
Vermeld hiorcndet het aantal keet dal de ondorslaande silualies zich hobben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercnder de anderc ve*laíingen en het aanlal keet dat deze siluaties zich hebban voorgedaan)

$\ent,rxj.t<.". ...Kr\^-a(d c^'q-!elÀ \r.s\ f-
) ) )

Z

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil L

Er zijn minder stembilietten geteld. NoteeÍ hoeveel stembilietlen er mindeÍ ziin geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemald hioronder hal àanlél keerdat dè ondoístaande silualies zich hebben vooígeclaan

o Aantal keren 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
(velmeld hiercnder de andgrc verkladngen en hel aantal koer dal doze situaties zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tiidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

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.

Lglgg! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

), \h

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

O

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren le laat of zijn niel gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af on het stemlokaal moesl worden ontruimd, activileiten in of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

Omschrijí de onregelmatigheden of bijzonderheden en ve.meld hoe vaak hier sprake van was.

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

:llr'

6. Bezwaren van kiezeÍs

7. Onregelmatighed€noÍbijzonderheden

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig ziin
Dat zijn in elk geval de voorzitler en minimaal twee andere stembureauleden.

g!9p; U vult n rubriek I alleen de namen in.
VeNotgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Namen slembuÍeau

o

i\r., [V o (.\ Q-.^/'(,

U

o

8. Stembureauleden aanwezig blJ de telling

4

5

6

7

? euneb lc]ns:'r1

2
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Bijtage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnummer en Litshaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

o

I 1 ní Water Natuurlijk

j (42 VVD

c3 Parti.i van de Arbeid (P.v.d.A.)

)I4 50PLUS

^Y
5 SG P-C h ristenUnie

,\6 CDA

tl )7 Ons-Platteland
t

14 t)8 AWP vooÍ water, klimaat en natuur

I 0 19 Partij voor de Dieren

10 Belang van Nederland (BVNL)

a 211 BBB

I L'12 JA2',l

,D13 GOUD

IIrIIIIIIII

III
II

s 7.bTotaal:

I
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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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Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Teltafelnummer

4 ps

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

a

2 7 7

Tess,t- ud vOort W§àrst\Àtl<

q« Ca.ll^ad)

Gemeente
Rotterdam



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bi.ilage in.

Nummer stemburea u 2- tt I

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

Ur!=on S ki\\t
ÈochuSl(nStr3f b

Vul hieroder de aantallen in zoals vastgestald door hel stembureau (zie rubríek 3 van het proces-verbaal van
het slembureau).

Aantal geldige stempassen A 5\6

o
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B bt
Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemmlng toégelaten kiezers ( A + B + C = D )

c o

518

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door hat gemeentelíjk slembureau/stemburoau voor hel
openbaaÍ lichaam.

E 5s9
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het lotaalaantal getelde stembiljelten ( E + F + G = H )

' Tel v@Í dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

a

F SI

G +

s=]B

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

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

q Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, maar het stembureau heefl 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.

Pagina 2 van 18

1. Aantal toegelaten kiezers

D

2. Aantal getelde stembiljotten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

H

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

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2

s.2

c.2

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

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

a
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer hel stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgeÍeikt?

o
Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is eÍ een andere verklaring voor het verschil?
(veineld hieÍondet dé andeío ve*laringen on hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?



4. Bij gecombineerde stemmlngen

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

FLNee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen 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 bestuurscollege

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

a

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

Zie volgende pagina's.

o

Pag. 4 van 18

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



b
1van Cappelle,

M.J (Josien)(v)

q 3
2Kwee.

M.E.J ([.4aígot) (v)

5
3Hovingh,

E (Erik)(m)

1
4de Boer,

B.A. (Rens) (m)

1 1
5Huijgens,

F N.J. (Frank) (m)

1
6Veldhuijsen.

C (Chris) (m)

,l't
van deí zee,
H (Rieks) (m)

8Kolpa,
R.J. (Ruud) (m)

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

,L

1
't0

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

11Neeleman.
A J.C. (Aíjan) (m)

12Dogterom
N (Klaas) (m)

I13Schreuder.
E.A. (Elske) (v)

14Clavaux.
MBW(Mark)(m)

15Oskam,
T. (Tim) (m) 1

316Biljoen,
[,r.H. (Marvin)(m)

17Bongers,
J (Hans) (m)

18Moíatis.
I A. {Bíigine) (v)

,-
19ven zoélen

A.M (Agnes) (v)

Lijst 1 Water Natuurlijk
zel in elk vakje één ciiíer. Begin rechts, met het laatste ciiter.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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2_ ^

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

t-2Habben Jansen.
C (Coo (m)

3van Naula Lemke.
J C.L. (Jacqueline) (v) 3

2_
4Jumelel,

V.J.A. (Vincrnt) (m)

T5de Hoog,
J. (Jaco) (m)

6Sikkens.
D.E. (Danièl)(m)

7Kreeftt,
M.A. (Mick) (m)

8van HoÍ,
D H (Dick) (m) :l_

2-
Iïmm-

van Ruitenburg,
K.C. íKarin) (v)

10Gerrelsen,
A M.D (Annemarie)(v) 3

't'l
Kolster,
J.S. (Jeroen)(m)

12van den Eijnden,
PF.J (Paul) (m)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18
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5 CT
1van Heemsl,

w R (wim) (m)

q
2Hazelebach.

A (Aíjen) (m)

C
ö

3Heinecke.
J H (Anneke) (v) 1

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

j5van deí Boor,
W.A F. (wim) (m)

6van Duin,
M.J (Menno) (m) \

1
7Goudíiaan-

de Vries,
G.J. ÍGeíio) ív)

8Fox,
D.W. (David) (m) q
Oeíich(,
C.L. (Coen) (m)

10van der GraaÍ.
C (Cees) (m)

Z
11Beckhuis,

H (Helmut) (m)

12Beek,
R G. (Rob) (m)

Laist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechls, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer
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1
1Valk,

H (Jel) (v)

aJ
2Mulder,

J.W. (Joke) {v)

3Drenihen,
J (Hans) (m)

4Mosch.
A S (Díies) (m)

L5Verkoelen,
P.J.H.D. (Ellen) (v)

Liist 4 soPLUS
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1 2_Totaal

)
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Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Blokland.
J. (Hans) (m)

30

o

o

9
L

van der Spek,
M.C. (Martin) (m)

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

1

2

3

4

5Hoogendooín,
J (Koos)(m)

6van der Roesi.
B (Bart) (m)

Ll7Schippeís.
J A (Jan)(m)

L
Groenendijk-de Vries,
H.A. (Hilde) (v)

Ooslerwijk,
C.A. {Marco) (m)

10

8

9

11

12van deí Slik.
H.J. (Helmert)(m)

't3
Weilers,
J.W. (Wim) (m)

14Grauss.
M.K A. (Michiel) (m)

15Verdoes.
W.J. (Willem-Jan) (m)

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

17

H.w. (Eíik) (m)

18den Uil,
J. (Jan) (m)

19Bíuin.
A.S.J. (Alexandeí)(m)

20de Vries,
W.A. (Walter) (m) Z

21Pool.
H (Henr) (m)

22de Waal-
van Asperen,
M.M. íMaíia) (v)

23Venle,
A.J. (John) (m)

van deí Lee.
w (wim) (m)

den Hollander
L. (Rens) (m)

van der Wende.
A. (André) (m)

26

de Leede,
J. (Jan) (m)

Heijboer,
J.P (Pieler) (m)

29

1+Subtotaal 1

1

van der Ham,
J.W. (Jan Wllem) (m)

tfi"ts,-
S.l (Srpke)(m)

van Midden.
PJ (Piet) (m)

ËJ-n,
M.J. (Ma -Jan) (m)

l

l

24

T------r-----T

van den Beíg,
C.PW. (Peter) (m)

l
c
À

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

25

E



I (1Visscher,
T. (Teun) (m)

2

H.G.M. (Hans) (m)

Kousiouri.
C. (Christina)(v)

4Huizinga,
J (Jos) (m)

T
5Pronk.

M.C. (MaÍieke) (v)

6Slappendel,
ËE (Fred) (m)

Eenaíd,
A. (Arjan)(m)

8

A J (Arnold) (m)

Ivon Meijenleldt
F H (Frits) (m)

't0

8.G (Saskia) (v)

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

12Veíbeek,
J.A. (Jan)(m)

13Larooij,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van utrecht.
E.C. íChristine) ív)

16Gerts,
T.M B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Lijst 7 Ons-Platteland

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

BoeÍ
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verhagen,
AJ

Olieman,
J.J.

Oudijk,
c.

26

31

30

o

o

25

a3
2de Jong,

D.

3Biemond,
T,

4

5

de Jong,
I,C,

Eoender
WC

6Stolk,
J,P a
Heuvelman
CHM

7

8Ziiderlaan

Ide Vreede,
J.J,

10Koolhaas-
van den Ban.
I.C,G.

't1
Kok

12Slob-VeÍbuíg

't3
Moslerl
DH

14

Ooms.
JC

Vonk NoordegraaÍ
J,

16Jansen,
H.

18van den Heuvel.

19Koele'rrjn,
H.J.

20Zuidbroek.
B.

21

22

de Groot.

24Beijm,
P,

27van der Spek,
D,

2A

29

Veídoold,

Scheeí,

van deí Wel,
J.C.

32

33

Knolle.
J

34Slingeíand,
J,

LlSubtotaal 1 Subtotaal 2

q

de Jong
PP

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

1

l5

17

r-

Verduijn,

E
Bos,
H,H

EJ-,
AP

I

I

m
fl

Totaal (1 + 2)



\ 6
1Welter,

A.R. (Lex)(m)

2Koís,
l. (lvo) (m) -\_

-L
38oks.

G M. (Gerard)(m)

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

5van Beíkel.
C.M.C. (lnge) (v) I 3

6Krol,
A.N. (Nelleke) (v)

7van zeijl,
K.S. (Kíista) (v)

IMughal,
A. (Aroen) (m) L

ITwi9t,
A.P (Paul) (m)

10l,/'lulder.

J G. (Joost)(m) L
11Smit,

J.J. (John) (m)

12Smit-Baggers
G (Geke)(v)

13Knuislingh Neven
Fl. (Buben) (m)

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍèr

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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Lijst I AWP voor water, klimaat en natuur



t-1 0
IBozema,

J G (Jaap)

a
_) t

2Jansen.
E G J (Linda)

3Ventevogel,
T.C. (Tommy) 1

4Coskun,
Z.P (Pinao 1 3

Ivan deí Wart,
W A (Tony)

6

R.J. (RobenJan) 1
7van der Kemp,

lí (Madelon)

2Ide Jong,
C.D M. (Carmen)

9Mol,
D. (Daan) 2

1
10van der Laan.

J (Jaspeí)

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

0
12van ïenhoven-van der

Hoeven.
J. (Jeroen)

13van Geest.
F. (FÍank) 1

14I\,4aarseveen,
M C (Marco)

15Mrnasian,
A (Armen)

1
16Swaans,

M L (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één ciiÍeÍ. Begin rechts , met het laalste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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5

11

E



5

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijíeÍ.

Bogovac,
S. (Slobodan)(m)

Pag. 14 van 18
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o

5Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

'|

I



1de Haaij,
N.M.W. (Nicki) (m) í

32de Jong,
Nil.J. (Lrarielle) (v)

L3Bogaard,
A. (Aíie) (m)

4Nieuwénhuis.
C.J (KeesJan){m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudiik,
P (Paul) (m)

À/|eerkerk.
G J. (Jack) (m)

IMuldeÍ.
A J. (Arjan) (m)

ISpeksniider,
J (Jan)(m)

10Koetsier.
H.J.P (Hendrak) {m)

4t1Merks,
A.J.M. (Ad) (m)

12Oosleíom.
C.P (Niels) {m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Lijst 11 BBB

t!

Totaal



'|
Breet.
M.C. (t'rarcus) (m) 5

1
2Smits van Waesberghe

B.PM (Raymond) (m)

Ll3Lens van Brjn.
J M (Dennrs) (m)

4Sandmann.
[,l PC. (Matthijs)(m) 'L

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

o

a

Totaal

Liist 12 JA21

-T-tTtf



5
1Oosthoek.

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

2Lammertink.
A.G.H.tr,l. (Ton) (m)

3Weermeieí,
D Y (Dianca) (v) I

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

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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6. Verschillen met de door het stembuÍeau vastgestelde lijsttotalen

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 anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

L-l Nee

@ Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vefularing

o

o

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reaclie gemeenteliik stembureau op het verschil

2 vvo 3q 40
3 Pvd.A 101 10o

I +wP qo +1
Q PvÀD 1DZ

Lijstnummer en
-naam

103


