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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopnem ing 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 stemmin o

Adres/local e slembureau Dag Maand

Prrns l'lcndrr h lac,,n o) Èc
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegovens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Oag Maand Jaat

Openingsliiden (ven - lol)

o
Op€nrngslijden (van - lol)

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!.ES (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS l\laand Ja{ Tijd (van - lol)

Datum

o

bI 5I o5 Lo zl

II

Adíes/locane siembureau

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

D De teliing vond op een andere locatie plaals. Adres of omschÍijving locatie:

[-T--
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SHIFT í:

Houd per stembureaulid de liden bijwaarop het lid bi de zitling aanwezig was.

Aanwezlg op hel stemburcau

Dag Maand JeatVoorlelleís Achlernaam Tud (van - tol)
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I

2§ 13 o

02? - I e)

) t< 5

S \^ ob
( ob

L 0.3

o3

D

() )

0j

N9 ) tí ob o

ls 03
0àls

2, Aanwezigheld stembureauleden
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aanlallen geldige stempassen, volmachtbewíjzen en kiezerspassen in bii A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers ,3S

Aantal geldige kiezerspassen

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

/^1>
B 3)
c \)

qbq

4. Aantal uitgebÍachte stemmen

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

F Irl
a

fotaal aantal getelde stemmen ( É + F + G = H )

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

E ,^5(

grlH

D

U gaat nu de stembíljetten 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.
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

*,wt > Ga dan door naar rubriek 6.
D lA ) verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er zijn meer geteld

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vermeld hieÍonclet het aanlal keer dat de onderslaanda situatios ztch hebben vootgodaan

Aantal keÍen dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vameld hiorondeí de andere vet*lanngen en hel aantal keet dal deze situalies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermald hierondat hel aanlal koot dat do ondeÉtaanale silualies zich hebben voorgedaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(veftneld hiarondet de anclerc veklaíingen en hol aantal keet dal deze siluatias zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5, Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen
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Hebben aanwezige kièzers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachlen of opmerkingen van kiezers.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tiidens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar'

er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers lijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaal van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resullaat van de te ing is onjuisl.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens À ÍneÍ de

kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

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

Omschijf de onregolmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

EtgD! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

6, Bezwaren van klezers

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. OnregelmatighedenofbflzondeÍheden

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die biide te ing aanwezig zijn

Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal lwee andere stembureauleden.

glgp! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeÍlekenen al deze slembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

UO n
Namen slemburcauleden

lrlvcrm1rv
o Ll/1(o

{e.

o

/-1

2

3

4

Uct5

6

7

í yyl D0(

r2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

LrjslnummeÍ en Lijslóaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o L^-L LIQ

f)

=

0t\
U

q

b

í

o

o

í water Natuurlijk ()

2WD ï L
3 Parti, van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 3
4 50PLUS 1 Z
5 SGP-ChÍistenUnie (

6 CDA t

7 Ons-Platteland 2
I AWP voor water, klimaat èn natuur 2 &
9 Partii voor de Dieren q I

í0 Belang van Nederland (BvNL) +

í.I BBB 3 3
12 JA21

,)
I

13 GOUO 0

Totaal: 4 s 4

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

uuNi*o(í)
\
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=À*

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

4.Gz

Naam

Tafelteider

Tafetcontroteur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

3 L 6

lo Ulta.A

>3K"_fr4nà
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " StL
?r,r,: l{o,^.&ik{q-a" zr-

Vul hiercnder da aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van hel proces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A q31
B 3LAantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kaezerspas)

o
Hel aantal lot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E qí6
Aantal blanco stembiljetten F to
Aantal ongeldige stembiljetten

a
Hel totaalaantal geaelde stembiljetlen ( E + F + G = H )

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

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

c U

G 3

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

'1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige kiezerspassen

o a6q

2. Aantal getelde stembiuetten

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijsl ziin uitgebracht bij elkaar op.

H ,, (q

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

E Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verdeÍ met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelUk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2

8.2

c.2

Het aantal tol de stemming toegelalen kiezers door het gemeenteliik
stembureau. fel op! ( A'2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantaltoegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) geliik?

o
C Ja. Ga verder met rubÍiek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

! Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het veÍschil 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 het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veífield hiercndet de andero vetklaÍingen en hoe vaak or sp.ake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2
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Zijn er stembiljetten, stempassen. volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetroffen?

I Nee

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 slembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen oÍ kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Kwee.
M.E.J. (Margot)(v)
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2

o

o

7/
,

2
3Hovrngh.

E (Eírk) (m)

r4de Boer.
B.A. (Rens) (m)

lt5Huijgens,
ÉN.J (Frank) (m)

Veldhuijsen,
C. (Chris)(m)

3
7van der Zee.

H. (Rieks) {m)

8Kolpa,
R J lRuud) (m)

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

(',
,/-

10Zwetsloot
o N (ofio) (m)

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

12Oogterom,
N (Klaas) (m)

'13
Schreuder,
E.A. (Elske)(v)

14Clavaux,
MBW(Maík)(m)

15Oskam,
T (Tim) (m)

?16Brljoen
l\,{ H (Marvrn) (m)

17Bongers,
J. (Hans) (m)

18Morats.
B A (Brigitte) (v) c

T't9
van Zoelen,
A.M (A9nes) (v)

Totaal

1

ï

ttTvlz

ïl

(



a r+
1Geselschap,

J H (Jock) (m)

2Habben Jansen.
C. (Cor) (m)

3van Naula Lemke,
J.C.L. (Jacqueline) (v) \ 0

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

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

6Sikkèns.
D.E (Daniël)(m)

\
7K.eetÍl.

M.A. (Mick) (m)

8van Hol,
D.H (Dick) (m) 1

Iïimm-
van Ruitenburg,
K.C (Karin) (v)

10GeÍretsen
A.M D (Annemarie) (v) +

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

Z
12

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

Totaal

-

l
I 
van den Erinden,

IPF.J (Paul) (m)

M



Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

O
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o

o

q q1van Heemst.
W B. (wim) (m)

I
2Hazelebach

A. (Arjen)(m)

I Ol)
Heinecke,
J.H (Anneke)(v)

11
4Klappe

A.L (Lauíens)(m)

5van der Boor.
WA.F. (Wim) (m)

Lvan Duan.

N4J (Menno)(m)

I
Goudriaan-
de Vraes.

G J. (Gerio)(v)

3
Fox.
D.w. (Davad) (m)

IDerickx.
C.L. (Coen) (m)

't0
van der GíaaÍ,
C (Cees) (m)

11Béckhuis.
H (Heimut) (m)

3128eek,
R G (Rob) (m)

II

]
-)
aTotaal

t

---l
6

í

t



a')ö
1Valk,

H. (Jet) (v)

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

3Drenthen.
J. (Hans) (m)

z4Mosch.
A.S. (Dries)(m)

Z
5

P.J H D (Ellen)(v)

Lijst 4 SOPLUS

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 8 van 18

o

o

Totaal

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

t

[I,E



Lijst 5 SGP-ChristenUnie

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Spoelstra,
S.T' (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J. (Koos) (m)

van der Roest,
B (Barl) (m)
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4

5

6

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Blokland.
J. (Hans) (m)

30

a

o

+van der Spek.
NI.C. (tíartin) (m)

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

1

2

3van der Ham.
J.W (Jan Willem) (m)

1

Groenendijk'de Vries
H.A. {Hilde) (v)

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

7

I

I

Schippers.
J A (Jan) (m)

van Midden,
PJ (Piet) (m)

de Jong,
t\4 J. (Maít-Jan) (m)

10

12van deí Slik,
H J (Helmerl) (m)

13Weijers,
J.W. (Wim) (m)

1
Grauss.
M.K A. (Michiel) (m)

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

't6
Nieuwenhuizen,
Él.L (Fredeíique) Ív)

17

H W (Enk)(m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

BÍuin,
A.S.J. (Alexandeí) (m)

18

l9

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

Pool,
H. (Heníi)(m)

de Waal-
van Asperen,
M.M lMaria) (v)

23

A.J. (John) {m)

24van deí Lee,
W (wim) (m)

25van den Beíg,
C.PW. (Peteo (m)

26den Hollandeí.
L. (Rens) (m)

van der Wende.
A (André)(m)

28de Leede,
J. (Jan) (m)

29Heijboer,
J P (Pieteo (m)

6 Subtotaal 2

Zer in elk vakie één cliÍer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

'11

14

+

l

l

21

-l

ï

[T-F]Subtotaal 1

Totaal (Í + 2) @



L1VisscheÍ,
T (Teun)(m)

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

+3Kousiouri,
C. (Christina)(v)

4Huizinga,
J (Jos) (m)

+Píonk,
M.C. (Marieke) (v)

1
Slapp€ndel,
FE (Fred) (m)

Benard.
A. (Arian) (m)

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

9von lv'lerienfeldt,
F.H. (Frats)(m)

10

BG (Saskia) (v)

'lÍ
Oosterlaan,
A.A. (Arnold) (m)

12Verbeek.
J A (Jan) {m)

13Larooij.
K (Kees) (m)

14Eskes-
van utrecht,
E.C. lChristane) ív)

1
15ZijlsÍa,

W (Wybe) (m)

16GeÍls.
T M.B. (DoÍenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiter. Begin rechts , met het laatsle ciiÍèr

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

O

Totaal

5

6

7

8

-

Et4



Lijst 7 Ons-Platteland

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Jong.
D

Pag. l.1van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

2

3

o

o
Koelewiin
HJ

Zuidbroek,
B,

12

19

20

25

26

27

Veíhagen,
A,J.

Verdoold,

van der Spek
D

29Scheer

3'l

Olieman,
J,J,

Oudijk,
c.

van der Wel,
J,C,

Knolle
J

34Slingeíand,
J,

2

4de Jong,
t.c.

5

6

Boender,
wc.
Stolk
JP

7

8

I

Heuvelman,
C,H,T,4,

ZiideAaan,

de Vreede
J,J.

10Koolhaas-
van den Ban,

l1Kok

13

14

15Ooms
JC,

Vonk Noordegraal
J

16

17

18van den Heuvel,

218os
HH

23

de Jong

de Groot,

24Rerim

LSubtotaal I

de Jong,

Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls , met het laatste ciifer.

Boer,

g_
1

Bremond,
T

32

33

tl
ï

lSlob-Verbuíg,
IM
t

I uo","n.
lon.

lVerduijn,
lA.

Jansen,
H.

ï ï.

[T
Subtotaal 2

Totaal (1 + 2) [lr.l



1 6
1Welter,

A.R. (Lex)(m)

2Kors,
I (lvo) (m)

Boks.
G M (Gerard) (m)

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

I5van Berkel.
C lr4 C (lnge) (v)

6Kíol,
A N (Nelleke)(v)

1
7van Zeijl,

K S (Kíista) (v)

8lvlughal.
A (Aroen)(m)

ITwigt,
A P (Paul) (m)

L10MuldeÍ,
J.G. (Joost) (m)

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

12Smit-Baggers
G (Geke) (v)

't3
Knuistingh Neven,
R (Buben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

L dTotaal

u



a-\Bozema.
J.G. (Jaap)

3
2Jansen,

E.G J. (Linda)

z_
3Ventevogel,

TC. (Tommy)

1
4Coskun,

Z.P (Pina0

5van der Wart,
W.A. (Tony)

2
6

R.J. {BobertJan)

67van der Kemp.
M. (Madelon)

q8de Jong,
C D lV (Carmen)

IMol,
D. (Daan)

10van deí Laan
J. {Jaspeo

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

12van Tienhoven-van der
Hoeven,
J. íJeroen)

13van Geest,
F. (Frank)

l4Maaíseveen
À,i'l C (Marco)

15Minasian
A. (Armen)

16Swaans,
i.4 L (Louise)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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-1

rBogovac,
S. (Slobodan) (m)

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiler. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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I 2
1de Haaii,

N.M.W. (Nicka) (m)

2
2de Jong,

i/ J. (Maíielle) (v)

Bogaard,
A (Aíie) (m)

4Nieuwenhuis,
C J (KeesJan)(m)

3
de Vos,
P (PetÍa) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7À/eerkerk,
G.J. (Jack) (m)

i
8Mulder,

A.J. (Arian) (m)

ISpeksnijdeÍ
J (Jan) (m)

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

't1
Merks,
A J t'/l (Ad) (m) 3

I
12Ooslerom.

C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB
Zet in èlk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laalste ciiíer.

Naam kandldaat &
kandidaatnummer
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1Breet,
M C. (Marcus) (m)

2Smils van Waesberghe,
tl.PM. (Raymond) (m)

3
3Lens van Riin,

J M (Dennis) (m)

2_
4Sandmann,

M.PC (Matthijs) (m)

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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1Oosthoek.
R H J. (Raoul) (m)

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

3Weermeier,
D Y (Dianca) (v)

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

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

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

o Nee

o

o

E Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelik een vetulaing

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

t7.\h zt Li ')') 0r>L r, ogp t dler,.

tr BDb r v4n 1A z-t

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

55


