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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 Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adíes/localle slembureau Dag l\,{aand

\í t:J 1OL3

Oag Maand

oJ 3o 'tt loo

Vul voot een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau

o voor kiezers open is-

o

AdreYlocane slembureau

í b Stembureaugegevens tijdens !C!!!nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand JaaÍ Í]Jd (van _ lol)

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Í

II
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1. Stembureau, locatie en openingstijden

Openingsllden (van - tot)

Openingslrjden (van - lot)

[-T ]

---t
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Houd per stembureaulíd de tijden biiwaarop hel lid bij de zitting aanwezig was
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2. Aanwezigheidstembureauleden
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
k ieze rs as

Aantal geld ige kiezerspassen

í6+
B g{'

Tel op +

c

5C6

o

o

U gaat nu de stembíljetten tollen en beoordelen.
Het aantal getelde stommen moet gel|k zijn aan hel aantal toegelaten Riezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bi elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aanta I blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

E 6zt
F l?

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

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

u
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bii A, B en C.

Tel bij D de aantallen bi elkaar op.

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

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

ls er een verschil tussen het aantal toegelatan kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

Er zijn méér stembiljetten geteld. NoteeÍ hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke ve*laringen voor het verschil
Vameld hierondeí hel aantal kaot dal de onderclaanda silualies zich hebben vooígedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de anderc ve*lalingen en hel aantal keèí dat deze situaties zich hebban voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
VeÍmalcl hiorcnder hel aantal ke clal de onda§taande situaliés zich hebben voorgodaan

L

o Aantal keren dat een kiezeÍ het stembiljet niet heeft ingeleverd I

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vennald hiercnder de anderc ved<laíingan on hol aanlal kael dal deze situaties zich hebben vootgeclaan) I,

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens 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 ls mef de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

c

o ó AAl

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten ín of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kíezer.

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

Let oo: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

VL,( V

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noteer in deze rubiek de naam van alle stemburcauleden die bij de le ing aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@Lgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-vetbaal in rubiek 9

Namen stembureauleden

F It(aÀt (l
o 5 UÍY\ c\ ^^l

T
erÀ or1 )

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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3

4

5
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

L islnummer en L jstnàam

o

o

í Water Natuurliik

2 VVD

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

4 50PLUS

4,5 SGP-ChristenUnie

6 CDA

7 Ons-Platteland

8 AwP voor water, klimaat en natuur

9 Partij voor de DieÍen

í0 Belang van Nederland (BVNL)

12 JA2',l

13 GOUD

IIIIIII
laal:

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

11 BBB
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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



Pag. l van 18

=À=

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vul[en door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Tettafelnummer

zfr<

Naam

Tafetleider

Tafelcontroteur

Coördinator telhat
(bij telverschitten)

o

5 7 T

t?-Og (Ic,it(r+r,,t

itla ,v ri nt r ( SSÍ4
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummeÍ stemburea t 5A I- T--
Locatie stembureau (indien het een mobiel stombursau betreft, vult u dat in)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de slemming toegelaten kieze6 ( A + B + C = D )

6

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schífrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B

o c o

1. Aantal toegelaten kiezers

B

>€ó

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembiljetten

'Tel v@r dit onderdeel de aanlallen slemmen die op elke liist ziin uitgebrachl bijelkaar op

F

o

E

G r
leo

3. Verschil tussen het aantat toogelaten kiezers en het aanta! getelde stembiljetten

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

Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. vul hieronder het aanta I stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de veÍklaíngen over. Ga daama verdeÍ met rubriek 4

tr Nse, er is een önverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

o

2, Aantal getelde stembiljetten

Aantal blanco stembiljeften

He, totaataantal getelde stembilietlen ( E + F + G = H )

azinl--7r l
H

Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kbzeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuví geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- oí kiezerspas) 8.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2

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

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

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar hot ve\chil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

Hoe vaak is er 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?
(veímeld hiercnder de andare verklaÍingen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

4.2

o.2

tr Nee, eÍ zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zjn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee

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

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

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

o

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

Zie volgende pagina's.

o

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

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



7 a1van Cappelle,
M.J (Josien)(v)

q2

t'/l.E J (N,largot) (v)

q3Hovingh,
E (Erik)(m)

3
4de Boer.

R.A (Rens) (m)

o5Huígens,
FN.J (Fíank) (m)

6Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

,17van deí zee,
H (Rieks) (m)

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

sde Boon.
RCJ (Bobin)(m)

10Zwetsloot,
O N (Otto) (m)

1lNeeleman.
A.J.C (Arian) (m)

12Doglerom,
N (Klaas) (m)

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

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

15Oskam,
T (Tim) (m)

Biljoen,
M H. (Maívin) (m)

t7Bongers,
J (Hans)(m)

/)
A-/

l8Moratis,
B.A. (Briqrrte) (v)

l
t9van Zoelen.

A.l, (Agnes) (v)

Lijst 1 Water Natuurlijk

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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a

o

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

1

l
I_l

Totaal -T-l tqlï



L 3
1Geselschap,

J H. (Jock) (m)

I

2Habben Jansen
C. (Cor) (m)

I o
3van Naula Lemke.

J.C.L. (Jacqueline) (v)

I

4

de Hoog.
J (Jaco) (m)

4
6Sikkens,

D.E. (Daniël)(m)

7Kreetlt,
M A (t'Iick) (m)

8van HoÍ,
D.H (Dick) (m)

Iïmm-
van Butenburg
K C. íKarin)(v)

l0Gerretsen,
A M.D. (Ann€maíie) (v)

l1Kolster,
J S. (Jeíoen) (m)

'12van den Eijnden
P FJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met hel laatste ciiler

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

Jumelel.
V.J.A. {V'ncent) (m)

Totaal E



I 3
van Heemst.
W.R. (Wim) (m)

2Hazelebach,
A. (Arjen)(m) I

L 23Heinecke,
J H (Anneke)(v)

I4Klappe,
A.L. (Lauíens) (m)

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

q6van Duin,
M J. (Menno) (m)

7
7Goudíiaan-

de Vries,
G J (Gerio) (v)

IFox,
D.W. (David) (m) z
Derickx,
C.L (Coen) (m) /

z10van der Graaf,
C. (Cees) (m)

11Beckhuis,
H. (Helmut) (m) I

,z12Beek,
R.G. (Rob)(m)

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

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

/
tí

§Totaal

1



lYValk,
H (Jet)(v)

ï
2Mulder,

J W (Joke) (v)

I
Díenthen,
J. (Hans)(m)

4Mosch.
A S. (Dnes)(m)

-15Verkoelen.
PJ H D (Ellen)(v)

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer
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o

o

Tolaal

1

3

B



1van der Spek,
M C (Martin) (m)

/
2van den Bergh-Kempenaaí,

M. (Greet) (v)

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

4Spoelstra.
S Í (Srpke)(m)

5Hoogendoorn,
J. (Koos) (m)

6van deí Roesl
8. (Bart) (m)

.-7
L

7Schrppers.
J A. (Jan) (m)

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

IOosterwijk,
C A. (Marco) (m)

10van Midden,
PJ (Piet) (m)

11de Jong,
M J. (N4art-Jan) (m)

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

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

Grauss.
MKA (Michiel) (m)

't5
Verdoes,
W.J (Willem-Jan) (m)

't6
Niei.rwenhuizen.
F.l.L. (Frederique) (v)

l7Wassink,
H W. (Erik) (m)

r8den Uil,
J (Jan) (m)

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

20de Vries.
WA. (Walte0 (m)

21Pool,
H. (Henri) (m)

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

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

24van deí Lee,
W. (Wim) (m)

25van den Berg.
C PW. (Pete0 (m)

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

Naam kandidaai &
kandldaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

26den Hollandeí.
L (Rens) (m)

van der Wende
A. (Andre) (m)

28de Leede,
J (Jan) (m)

29Heilboer,
J P. (Pieteo (m)

30Blokland,
J (Hans) (m)

I Í)

t

Subtotaal 2

------+

12

I

14

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2) VE



3IVrsscher.
Í (Teun) (m)

2

jKousioul
C (Chrislina)(v)

4Huizinga,
J (Jos) (m)

3
5Pronk.

M.C. (Marieke) (v)

6Slappendel
FE (FÍed) (m)

7Benard.
A (Arian) (m)

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

von Meiienfeldt.
FH (Fnts)(m)

,A
10

B G. (Saskia) (v)

1lOosteíaan.
A A. (Arnold) (m)

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

13Larooii,
K (Kees) (m)

14Eskes-
van Utíecht.
EC (Christrne) {v)

15Zrllslra.
W (wybe) (m)

16Gerts,
T'N,l.B. (Doíenda) (v) t

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciirer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

I 2-

van Leeuwen,
H G lí (Hans) (m)

I

Totaal



3
1Boer,

2de Jong
D.

Biemond
T

7
4

5

de Jong
t.c.

Boender
WC,

6Slolk,
JP

7

IZijdetlaan.

Ide Vreede
JJ

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

11Kok

12Slob-Verbuí9.

13Mostert
DH

l4Verduijn

15

16Jansen
H

17Vonk NoordegraaÍ,
J,

18van den Heuvel,

l9Koelewiin
H,J.

I
20Zuidbroek,

B

21Bos
HH

22de Jong,

23de Gíoot,

24Beijm,
P

25de Jong
PP

Lijst 7 Ons-Platteland
Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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Naam kandidaal &
kandidaainummer

o

o

26Verhagen

27van der Spek,
D.

2aVerdoold,

29Scheer,

30Olieman
J,J,

31Oudijk.
C

Knolle
J,

33

34Slingeíland,
J

3

Heuv€lman
CHM,

van deí Wel,
JC

Ooms,

f-

t 6 lSubtotaal 1 Subtolaal 2

Totaal (1 + 2) T-T-TId



g1Welter,
A.R. (Lex) (m)

I
2Kors.

I (lvo) (m)

ÀJ
Boks.
G.[/ (Gerard)(m)

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

7 )
5vaí Berkel,

C M C (lnge)(v)

7
6

I7van Zeijl,
K.S. (Krisra) {v)

1
IMughal,

A (Aroen)(m)

ITwigl,
A.P (Paul) (m)

L
10Mulder.

J G (Joost)(m)

1l

12Smat.Raggers.
G (Geke) (v)

13Knuistingh Neven.
R (Ruben) (m)

Liist 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o

o

5

E.
A.N. (Nelleke) (v)

l

I

E*
J.J. (John) (m)

| -""' III 1



Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet ln elk vakie één cijleÍ. Begin rechts , met hel laalste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

3s
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37

3L

tii
o

o

/z/

+ ,b
1Rozema,

J G. (Jaap)

* &2Jansen.
E G J (Linda)

4L
3Venlevogel,

TC (Tommy)

t7
* f+

4Coskun,
Z P (Pinao

5van der Wart.
W.A. (Íony)

6

R J (Roberl Jan)

É
,47van der Kemp

M (Madelon)

8de Jong,
C O M (Caímen)

IMol,
D. (Daan)

í0van der Laan,
J. (Jaspe0

l'long,
J.J.C.K. (Johan)

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

13van Geesl.
F (Fíank)

14Maaíseveen,
MC (Maíco)

15Minasian,
A. {Armen)

16Swaans.
M L (Louise)

4,

I

Totaal

ï
/



/ 0
Bogovac,
S (Slobodan) (m)

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet ln elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hel laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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Totaal I



'à
1de Haaaj,

N.lV.W (Nicki) (m)

g2de Jong,
M J. (Marielle) (v)

3Bogaaíd,
A. (Arie) (m)

4Nreuwenhuis,
C J. (KeesJan)(m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

Oudiik,
P (Paul) (m)

7Meerkerk.
G J (Jack) (m)

IMulder
A.J. (Aíian) (m)

9Speksnrjder,
J (Jan)(m)

10Koetsieí,
H J P. (Hendrik) (m)

I
11Merks.

A J.M. (Ad) (m)

12Oosterom,
C P (Niels)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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7
IBíeet,

M.C (l/'larcus) (m)

2Smits van Waesbeíghe,
R.PM. (Raymond)(m)

q3Lens van Bijn,
J M (Dennis) (m)

4Sandmann,
M PC. (Manhiis) (m)

Liist 12 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o
Oosthoek.
R.H.J. (Baoul) (m)

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

1
3W6ermeier.

D Y (Dianca) (v)

L
4de Man.

A A. (Aad) (m)

Liist 13 GOUD
Zel in elk vakie één cijler. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer
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ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andeeijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen zoals
vastgesteld door hei gemeentelijk stembureau?

o

Nee

ta Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogeliik een verklaríng

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

o

6. Verschillen met de door het slembureau vastgestelde lijsttotalen

Reactie gemeenteliik stembuÍeau op het verschil


