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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 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

AdÍes/locatie slembureau Dag Àlaand OpeningslÍden (van - tot)

6 rs

1b Stembureaugegevenstijdens!g.l!!-ng(op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaï Tjd (van - lol)

Datum

Waar vond de lelling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

),,)> c') ()

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

AdÍes/localre stembureau Dag Maand Openingstijden (van - lol)

o

Cktlshwet,tru tk& /f 01

f T-t [-T-t

[-T-- [-T-t

[-T-t [-T-t
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2. Aanwezigheid stembuÍeauleden

Aanwazig op h6t slembureau

Dag Maand Jaat Trtd (van - rol)

SHIFT í:

Voori6ll6rs Achlernaam

TELLERS:
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Houd per stembureaulid de tiden bi waarop het lid bii de zitting aanwezig was.
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Vul hieronder de aanta en geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bi elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aarral geldage kiezerspassen

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

\bB
B qq

c a

4. Aantal uitgebrachte stemmen

a

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik 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 É 2q(
Aa ntal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelik aan het aantal uilgebrachte stemmen?
verklaar dat op de volgende pagina.

F lq
4
)

3. Aantal to6g6laten kiezers

H tztt\



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

ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
Í8 lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin mééÍ stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er zirn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hiercnder het aantal keet dat de onderstaande silualies zich hebben vootgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vorínatd hieondet dè andeíe vediadngen en hel aantal keer dat deze silualies zich hebben voolgadaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
VeÍmeld hie.ondet hel aantal kéeí clat cle onderstaande slua es zich hebbon voorgedaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keÍen dat er een andere verklaÍing is voor het verschil
(vemeld hiercndet de andere ved<laingan en het aantal keer dal deze situal@s zich hebben vooÍgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is voor het veÍschil
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Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgeÍeikt

,td
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o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onÍegelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activileilen in of
rondom het stemlokaal belnvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatígheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lgtgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

rbA@iL

t"t
')u LLI

I t"»t 
"

6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmet*ingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: hel stembureau is moeiliik bereikbaar.
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de lelling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resutlaat van de telling wordt niet bekendgemaakt. het resultaat van de telling is onjuist.

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

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

@t9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

O n regelmatig h eden en bijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden dio bijde telling aanwezig zin
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andeÍe stembureauleden.

g!9p! U vult in rubiek 8 alleen de namen in.

Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-vehaal in rubriek I

ttamen stà

lotn

)

o
(

0nc -T,. r\1§ t

n1 I(,. Lw Jcl(

o
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

en Lijslnaam

vul het totaal in bU Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

q (, qI Water NatuuÍliik

\ 5\2WD

ll C3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

1 24 50PLUS

a .)
5 SGP-ChristenUnie

,..|
1

.)
6 CDA

67 Ons-Platteland

I o 6I AWP voor water, klimaat en natuur

<. t v9 Partij voor de Dieren

4
5í0 Belang van Nederland (BVNL)

'2 qíí BBB

o12 JA21

i 6í3 GOUD

Totaal: t 2 u 6
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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

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vullen door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafetnummer

+B§

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

56
a

o

L

P nw,í
1,T í"'s4
UIJ
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 5

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

1. Aantal toegelaten kiezers

a

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

het slembureau).

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal,ot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

n68

126 7

2. Aantal gstelde stembilietten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembilietten

Aantal ongeldige stembilietten

Het totaataantal getelde stembilietlen ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeel de aantatlen stemmen die op elke liist zijn uítgebracht bii elkaar op.

a

lozqB

3

t26 í

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

E Ja. Ga verdeí met rubriek 4

tr N6e, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven vooí het verschil. Vul hieron der het aantal stembiljetten in dat meer

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

E Noe, er is een onverktaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

Stadshwekeri, o(e kas

Aantal geldige stempassen

B gq

D

c n

E

F t4

H

G

3. Verschil tussen het aantal toogetaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieu,,',/ geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

Het aantal lot de stemming toegelaten kiezers door hel gemeentelii*'

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

ls het aantat toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljeften (rubriek 2 onder H) geliik?

il68
9e

>.2 o

tz6+

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Íl Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal loegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetlen. Vermeld hoe

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

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

'É Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

(

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring vooÍ het verschil?
(vefineld hieronder de anderc vei<laringen en hoe vaak et sprako van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? I

Aantal geldige stempassen 4.2

8.2

o.2

"/?a/v
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewrzen of kiezeÍspassen van een andere verkiezing aangelroffen?

lll Nee

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

c

o

5. Aantal stemmen peÍ liist en peÍ kandidaat

(Afhankelik van het aantal kandídaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.



/_ 7 +
1van Cappelle,

lr4 J (Josien) (v)

B t2Kwee.
lí E J. (Margol) (v)

B
3Hovingh.

E (Erik) (m)

4de Boer.
R A (Rens) (m) I U

Z
5Huijgens,

FN.J. (Frank)(m)

6Veldhujjsen,
C (Chris)(m)

I

7van der Zee.
H (Flieks) (m)

I8Kolpa,
R J (Buud) (m)

9de Roon,
R.C J. (Robin) (m) +

3
10Zwetsloot,

O N. (Otto) (m)

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

12Doglerom,
N. (Klaas) (m)

2 I
Schreuder.
E A. (Elske) (v)

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

I
15Oskam,

T (ïm) (m)

16Brljoen
tvl H (Marvin) (m)

17Bongeís
J. (Hans) (m)

318Moíatrs
B A (Bíigine) (v)

't9
van zoelen.
A lí. (Agnes) (v)

Liist 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cljíeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.5 van 18
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B 6
IGeselschap,

J.H. (Jock)(m)

3
2Habben Jansen,

C. (Coo (m)

2 6
3van Nauta Lemke,

J C L. (Jacqueline) (v)

4Jum6let.
VJ.A. (Vincent) (m)

5de Hoog,
J (Jaco)(m)

2
6Sikkens

D E (Daniël) (m)

7Kreeít,
M.A. (Mick) (m) I

8van HoÍ,
D H. (Dick)(m)

I

ïmm-
van Ruilenburg,
KC (Kaíin) Ív)

q10GsÍrelsen
AMD (Annemarie) (v)

1'lKolsler.
J S. (Jeíoen)(m)

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

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍèr. Beqln rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18
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B 3
1van Heem§l.

w.R. (wim) (m)

3
2Ha2elebach.

A (Arjen) (m)

L+ ílHeinecke,
J H (Anneke)(v)

l
4Klappe,

A.L (Laurens) (m)

I
5van deí Boor.

6van Durn,
N4 J. (Menno) (m)

B
7Goudriaan-

de Vries,
G J (Gerio) (v)

8Fox.
D.W. (David) (m)

9Díickx.
C.L. (Coen) (m)

'10
van der GraaÍ,
C (Cees)(m)

11Beckhuis,
H. (Helmut) (m)

Z
12Beek,

R.G. (Rob) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijleÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.7 van 18
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Liist 4 SOPLUS
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 18

o

o

I
,@1Valk,

H (Jet)(v)

')
2Mulder.

J W (Joke) (v)

3Orenthen,
J (Hans) (m)

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

5Veíkoelen.
P J.H.D. (Ellen) (v)

Totaal

t__l

hl

, lz-
l2 lG



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Blokland,
J (Hans) (m)
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30

o

o

den Hollander
L (Bens) (m)

van deí Wende
A (André) {m)

26

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

29Heijboer,
J.P (Piete0 (m)

I

1van deí Spek,
t\.4.C (tvlartin)(m)

3
03

van den Bergh-Kempenaaí
M. (Greet) (v)

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

4Spoelstra,
S.T (Sipke) (m)

5Hoogendooín,
J (Koos) (m)

2van deí Roest
B. (Bart) (m)

Schippers,
J.A (Jan)(m)

6

7

8Groenendijk-de Vries,
H A (Hilde) (v)

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

van Midden.
PJ. (Piet) (m)

10

9

l1de Jong,
M J (Mart-Jan) (m)

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

13Weiieís,
J W. (wim) (m)

14Gíauss,
N, K.A (Michiel) (m)

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

16Ni6uwenhui2en.
F I L. (Frederique) (v)

17Wassink.
H W. (Eíik) (m)

den Url.
J (Jan)(m)

t8

19

2
20de Víies.

W A (Walleo (m)

21Pool
H (Henn)(m)

2
22de Waal

van Asperen,
[r.M. (Maíia) (v)

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

24van deÍ Lee,
w (wim) (m)

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

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

27

l

Bíuin.
ASJ (Alexandeo (m)

T

il l I
re



q1Visscheí,
T (Teun)(m)

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

6
Kousiouri,
C. (Christina) (v)

Huizinga.
J (Jos)(m)

1f
Pronk.
[,i.C. (Maíieke)(v)

Slappendel,
F E (Fred) (m)

7Benaíd,
A. (Arjan) (m)

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

Ivon Meijeníeldt,
F H (Frts) (m)

10

B.G. (Saskia)(v)

11Oosteíaan,
A.A. (Aínold)(m)

'12Ve.beek,
J A (Jan) (m)

13Laíooii,
K (Kees)(m)

I

't4Eskes-
van Utíecht,
E C (Christine) (v)

15Zijlsva,
W (Wybe) (m)

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

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rèchts , met het laatste ciiíer.

Neam kandidaal &
k.ndidaatnummer
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3
1Boer

2de Jong,
D.

3Bremond
T

4deJong,
rc.

25Boendeí.
W,C

6Stolk,
JP.

7Heuvelman,
C H,M

8Zijdeíaan

Ide Víeede,
J,J,

10Koolhaas-
van den Ban
TC,G

12Slob-Verburg,

13Mostert,
D,H

14Verdurjn

'15

't6
Jansen,
H

17vonk Noordegraat,
J

18van den Heuvel.

19Koelewijn,
H J,

20Zuidbroek,
B

21Bos
HH

22de Jong

23de Groot,

24Reijm,
P

25de Jong,
PP

Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

N.am kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

26Verhagen.

27van der Spek,
D,

Verdoold,

29Scheer

30Olieman
J,J,

32Knolle
J

van der Wel,
J.C

34Slingerland
J.

Subtotaal 1 l)Subtolaal 2

28

I

1'l

Oudijk,
c.

Kokt_

Ooíns,
JC

#
---f---l

rc.]
T-t6lTotaal (1 + 2)

-T



,/, v3
1Welter,

A.B. (Lex)(m)

.)2Kors,
l. (lvo) (m)

3Boks,
G.M. (Gerard) (m)

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

4
5van Berkel.

C.M.C. (lnge) (v) 6
ltKrol.

A N. (Nelleke) (v)

.)
z-

7van Zeijl
K S (Krista) (v)

)8L/ughal,
A (Aroen)(m)

ITwrgl.
A P (Paul) (m)

10Mulder,
J G. (Joost)(m)

11Smit,
J J (John) (m)

I
12Smit-Raggers.

G (Geke) (v)

13Knuislingh Neven,
R (Buben) (m) I

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

N.am kandidaat &
kandidaatnummer
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g B
,|

Rozema.
J.G (Jaap)

oB
2Jansen,

E G J (Linda)

6
3Ventevogel,

T.C. (Tommy)

3 a
4Coskun,

Z P (Pina0

a
Z_

5van der WaÍl,
W A. (Tony)

3
6

I 5
7van der Kemp.

M (N.4adelon)

I
8de Jong,

C.D N4 (Carmen)

6
Iirol,

D. (Daan)

I
t0ven det Laan.

J (Jaspe0

I
11ong,

J J.C.K. (Johan)

12van Íienhoven-van der
Hoeven,
J (Jeroen)

13van Geesl,
F. (Frank)

't4Maarseveen,
M C. (Maíco)

7
15Minasian

A (Armen)

16Swaans.
M L (Louise)

Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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Z 5Totaal

Lijst 9 Partij voor de Dieren

Vonk,
R.J (Robert Jan)

4



JBogovac,
S. (Slobodan)(m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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lTotaal

1



4
1de Haaii,

N.[I W (Nicki) (m)

I 2
2de Jong,

N,l J (Marielle) (v)

Bogaard,
A. (Arie) (m)

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

Z
5de Vos.

P (Petía) (v)

6Oudijk
P (Pa'rl)(m)

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

8Mulder,
A J. (Arjan) (m)

ISpeksnijder,
J. (Jan) (m)

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

1lMerks.
A J.M. (Ad) (m)

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

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

Naam kandidaai &
kandidaatnummer
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B
IBreet,

M.C ([rarcus) (m)

2Smrts van Waesberghe,
B PM (Baymond) (m) I

I 0
3Lens van Rijn.

J M (Dennis) (m)

7
4Sàndmann.

i,l.P.C. (Matthiis) (m)

Liist 12 JA21
Zet in elk vakie één ciiler. Begin rechts , met het laatsle cljÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18
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Totaal



3
IOosthoek,

R H.J. (Raoul) (m)

1
2Lammertink,

A.GHM {Ton) {m)

+
3Weeímeieí.

D.Y (Dianca) (v)

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

Liist 13 GOUD
zel in elk vakie één cljíer. Begin rechts, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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ls er voor een oÍ meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembuÍeau, en andezijds het aantal op deze lrst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

o

n )a -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

I 4 qq ZSí

7 -i. t t)o

3 i+o t+z Een wrn tp:,t I 7el4reys4

e5 /1 ,
Lc

.1 2L) Vor' 6 pol,i.egen

6 )L Vt /'/qa"r e SeVam

I o6 to8
IL 7o vt

o

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen

Liistnummer en
-naam

Lijsftotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

I


