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Proces-verbaal
Hoog heem raadschap van Schieland
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In te vulten door het stembureau (voorzitter) op
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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

Dag Maand

a

/o23 §t i0

Daq Maand

AdÍes/localre slembuÍeaLl

Adres/local e slembuíeau

Openingslitden (va - lot)

openinsslijden (van - tot)

íb Stembureaugegevens tijdens !g!!!.ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Oag Maand Jaar Tiid (van - tol)

E7l;] []T;rDatum
ar

Waar vond de tellang (op lajstniveau) plaats?

t FlDe tetting vond in het stemtokaal ptaats.

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

\\ ö3

II
II
II II

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

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

4 ( l.r ) I
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was

SHIFT 1:
Aanwezig op hel slembuÍeau

Dag Maand Jaa( Trld (van - tol)

Trtd (van - lol)

Írtd (van - lot)
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SHIFT 2

VooÍletleÍs Achl€Ínaam

TELLERS:
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Aantal geld ige stempassen Qoo
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geld ige kiezerspassen c

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aanlal toegelaten kiezers (D = H)
Vul híeronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 9cG
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld i9e stembiljetten

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

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

a

B 5t

97:,

F ó

G

qírr

3. Aantal toegelaten kiezers

vul híeronder de aantallen geldige stempassen. volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

o

4. Aantal ultgebrachte stemmen

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

E NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

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

Mogelike verklaringen voor het vercchil
Vermeld hierondér hel aanlàl keet dal de onderslaando silualies ztch hebben vooÍgedaan

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn mindeÍ stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er mindeÍ zirn geteld

o
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hieíoodet hel aantal keer dat de onderslaande siluaties zich hebben voorgedaan

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
(vennold hierondor de andérc ve*laíingen en hel aanlal keet dal doze situalios zich hebben voorgedaan)

oer^ o.}bd. ci.z cU nA{{- De A?p)k txrva fttÉn .trnnzr rrrt bllut ot 
'kno^olr,,

-t ,, -
Q.rL ruÀ nAAz rtt- lrg((filDory:'-1-rrl,^,,., oe.l".,r,

()0 ttn '<t ,- hrl to I

Aantal keren dat er geen verklaÍing is vooÍ het verschil

o

\

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

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(ve neld hiercndet de andoro verklaringon eh het aanlal keer dat doze siluaties zich hebben voorgedaan)

(_)

I
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmet*ingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens do stemming: het stembureau is moeiliik 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 resullaat van de telling wordt niet bekendgemaakL het resultaat van de telling 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.

LgiJD! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

nf\
o

7. OnÍegelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden 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, activileiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

@!gE! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig hede n en bijzonderheden

Tt) /1,

IL.

1

àt

6. Bezwaren van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

4glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Veruolgens ondeÍtekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen slembuÍeauleden

lT A«.-,1o,^

o

A

o

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk gevalde voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

I1

2 L''n ^na'r /

3

'TÖrn I4

5 il,l,U. lJan Don I

6

7

1

e2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

o

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

Lrtslnummeí en Liislnaam

I Water NatuuÍlUk

2WD

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

4 50PLUS

5 SGP-ChristenUnie

6 CDA

7 Ons-Platteland

8 AWP voor water, klimaat en natuur

9 Partii voor de Dieren

10 Belang van Nederland (BVNL)

11 BBB

12 JA21

í3 GOUD

Totaal:

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

a

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-verbaaIo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Deet B

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

o
6. €.)

Naam

Tafe[leider

Tafetcontroteur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

6 6 6

a"e,/ilWr-&,A
Vto tril o tr FN/l (

ilÀ+

Teltafelnummer

l
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau @
3dó

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aanlal aot 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

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist zijn uitgebracht bii elkaar op'

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hiero nder het aantal stembiljetten in dat meer

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

R Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van íubriek 3

4ry

o

4f+r
6

I

Locatie stembureau (indien het een mobiel stombureau betreft, vult u dat in) 9-r*^ ," 'l'
í. Aantal toegelaten kiezers

B .f.ï
c

o fir

A

2. Aantal getelde stembiuetten

F

G

7A IH

3. Verschil tussen het aantat toogelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembuÍeau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesleld:

Aantal geldige stempassen 4.2 ?@
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas) 4.2 15
Aantal geldige kiezeÍspassen (pas om te stenmen in andere gemeente)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D-2) en het aantal getelde stembiljetten (rubiek 2 onder H) gelíjk?

c.2 o

45fo.2

o
fl Ja. Ga verder met rubriek 4

P Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

í

Hoe vaak heeft een kiezeÍ 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?
(vermeld hieronder de andeÍe verklaringen en hoe vaak et sprake van was)

I

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

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetroffen?

Nee

tr Ja, eÍ zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzeni kiezerspassen van de verkiezing van

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuursclllege

a

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

a

Noteer hier het aanlal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen oF kiezerspassen dat is
aangetrolíen.



í I1van Cappelle,
M J (Josien) (v)

r2Kwee
MEJ (N.4argot) (v) I

3
Hovingh,
E (Erik) (m)

3
4de Boeí.

R.A. (Rens) (m)

í5Huijgens,
ÉNJ (Fíank) (m)

,6Veldhurisen,
C. {Chris) (m)

7ven det zee
H (Rieks) (m)

Kolpa,
R.J. (Roud) (m)

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

c

't0
Zwetsloot,
o N (otto) (m)

12Dogterom,
N (Klaas) (m)

q13Schreuder.
E.A. (Elske) (v)

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

/
Oskam,
T (Tim) {m)

I16Bilioen,
M.H. (Maryin) (m)

17Bonqers.
J (Hans) (m)

't8
Moratis.
B A (Bragine) (v)

19van Zoelen.
A M (Agnes) (v) /

Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechls , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

/ / ITotaal

tl

Neeleman.
AJC (Arian) (m)

8

l5



Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , met het laalste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

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

/
2Habben Jansen.

C. (Cor) (m)

L3van Naula Lemke
J C L. (Jacqueline) (v)

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

5 I
I6Srkkéns

D.E (Danièl)(m)

7Kreeftt.
M.A. (t'Iick) (m) )

0Ivan HoÍ,
D.H (Dick) (m)

Timm-
van Ruilenburg

Geíetsen.
A i,,l D. (Annemaíie) (v)

10

I

KC (Karin) {

,
11Kolsler,

J S (Jeroen) (m)

van den Eiinden
P F.J. (Paul) (m)

a

t 2Totaal

de Hoog,
J (Jaco) (m)



van Heemsl.
W R (Wim) (m) ?

2Hazelebach,
A (Arlen) {m)

.1A
3Heinecke,

J.H. (Anneke) (v) / ó
4Klappe,

A L. (Laurens) (m)
44

5vàn der Boor
W A.F (Wim) (m)

6van Durn.
MJ (Menno)(m) I

,
7Goudriaan-

de Vries,
G J. (Gerio) {v)

8Fox,
O.w (David) (m)

9Derickx.
C L (Coen)(m)

10van der Graal
C (Cees)(m) I

't1
Beckhurs,
H (Helmut) (m) /

I12Beek,
R G (Rob) (m)

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer
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o

o

7 /

I

Totaal



1Valk,
H. (Jet) (v)

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

3Drenthen,
J (Hans) (m)

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

5

P.JHD (Ellen)(v) /

Liist 4 S0PLUS Pag.8 van 18

Zet in elk vakiè één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

-++
I

I

[[[l.e



Zet in elk vakie één ciirer. Begin Íechts , met het laatste ciií"í.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Leede,
J. (Jan)(m)

28

Heiiboeí,
J.P (Pieter) (m)

Blokland,
J. (Hans)(m)

30

I

t

3

26den Hollander.
L (Rens) (m)

van der Wende
A (André) (m)

í

van der Spek,
[,1.C. ([,lartin)(m)

2van den Bergh-Kempenaaí,
M. (Gíeel) (v)

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

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

3

4

5HoogendooÍn,
J (Koos) (m)

6van deí Roesl
B. (8art)(m)

Groenendiik-de Vries.
H.A (Hilde)(v)

10

7

I

Schippeís.
J.A. (Jan) (m)

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

van Midden.
PJ (Pieo (m)

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

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

13Weijeís.
J.w. (wim) (m)

14Grauss,
M.K.A. (N,lichael)(m)

Veídoes,
W.J. (Willem-Jan) (m)

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

15

16

Bruin.
A S J. (Alexande0 (m)

17

19

H W. (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

20de Vries,
W.A (Walte4 (m)

2'l

22de Waal-
van Aspeíen,
M.M. íMaria) {v)

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

van der Leé
W. (Wim) (m)

24

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

JJ /

/

Lijst 5 SGP-ChristenUnie

18

Pool,
H. (Henri) (m)

,l

29

23

I
L
Z
L

Z

Subtotaal 1 Subtotaal 2



Liist 6 CDA
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

1Vasscher,
ï (Teun) (m)

2van Leeuwen
H G.tí. (Hans) (m)

3Kousiouri,
C (Chrislrna)(v)

4Huizinga,
J. (Jos) (m)

+
I

5Pronk.
M C. (Marieke)(v)

6Slappendel.
F E. (Fred) (m)

7Benard.
A. (Aíjan)(m)

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

9von MeijenÍeldl,
ÉH. (Frits) (m)

t0
B.G. (Saskia) (v)

l'lOoslerlaan.
A.A (Arnold)(m)

12Verbeek,
J A (Jan) (m)

13Larooii,
K. (Kees)(m)

14Eskes-
van Utrechl,
E.C. íChristine)(v)

15Zijlstía,
W. (wybe) (m)

16Gerts,
Í M.B. (Oorenda) (v)

/ ,LTotaal

L

1l
À

l



1Boer,

7
de Jong,
D

JBiemond,
T.

4de Jong,
t.c.

5BoendeÍ,
WC

6Stolk
JP,

7Heuvelman,
CHM

8Ziderlaan,

9de Vreede,
J,J

10Koolhaas-
van den Ban
Íc G

11Kok

12Slob-Verburg

13Mostert
DH

14Verduijn

Ooms,
JC

16Jansen,
H

17Vonk Noordegraaí,
J.

l8van den Heuvel,

l9Koelewijn
H,J.

20Zuidbroek,
B

21Bos
H,H

de Jong,

23de Groot

24Beijm,
P

25de Jong,
PP

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

26Verhagen,

27van der Spek,
D,

2AVerdoold

29Scheer.

30Olieman,
J,J

31Oudijk,
c.

32Knolle,
J,

33

34Slingerland,
J,

/ oSubtolaal 2

/

15

1

2

] 

van der wer,

I

[1Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)



1, )
1Welteí,

A.R. (Lex)(m)

2Kors.
l. (lvo)(m)

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

4van ZeÍ|,
W J.M (Hans) (m) /

J, ívan Beíkel.
C.M.C. (lnge) (v)

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

/
van Zeiil,
K.S. (Krista) (v)

4,
8Mughal,

A (Aroen)(m)

/
ITwigt,

A.P (Paul)(m)

10lv'luldeÍ.
J G (Joost) (m)

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

12Smit-Raggers.
G (Geke) (v)

13Knuistingh Neven,
R (Buben) (m) 3

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zèt in elk vakje één cijlèr. Bègin rechts , met het laatste ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnumm€Í

Pag. 12 van 18

o

o

6 oTotaal

7



,)
.4 /

,|
R02ema,
J G (Jaap)

2Jansen,
E.G J. (Linda) 3 í

,L
Ventevogel,
T C (Íommy)

/
4Coskun

Z.P (Pinao r
5van der Warl.

W A (Tony)

6

B.J. (RobertJan)

7van deí Kemp,
l\. (Madelon) t

Ide Jong,
C D lV. (Carmen)

IMol,
D. (Daan)

10van der Laan
J {Jaspeo

11ong,
J.J.C K.lJohan)

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

13van Geest,
F {Frank)

14Maarseveen,
M.C. (Maíco)

15Minasian,
A. (Armen)

316Swaans
M L (Lourse)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal feA



Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakiè één ciiÍeÍ. Begin rèchts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

an) (m)
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Totaal

1
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1de Haaii,
N.t',4 w (Nicki) (m) I r

2de Jon9,
M J ([rarielle)(v) )

3Bogaard,
A (Arae) (m)

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

de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudrjk
P (Paul) (m)

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

8líulder,
A.J. (Arjan)(m)

9Speksnijdeí,
J (Jan) (m)

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

11Merks.
A J.M (Ad) (m)

a

12Ooslerom
C.P (Niels) (m) 4

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal I



3
IBreet,

M C (Marcus) (m)

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

)
3Lens van Riin,

J M (Dennis) (m)

4Sandmann.
M PC. (líatthiis) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal a



1Ooslhoek.
RHJ (Baoul)(m) 2

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

3Weeímeier.
D.Y (Dianca) (v) .Z

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

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één ciifer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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6. Verschillen met de door het stemburoau vastgestelde lijsttotalen

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

o

o

B Nee rn
en geef zo mogelijk een ve*laringE Ja -> Vul de navolgende tabel

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

LUsttotaal zoals
vastgesteld door
qemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelUk stembureau op het verschil


