
 

 

Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland
in maart 2023

Gemeente L Zl LPENOEWaz
Kieskring hoogheemfaadschap van Rijnland

 

 

Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar
lichaam, indien van toepassing

0 Het gemeentelijk stembureau heeft vastgesteld dat de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen niet allemaaljuist zijn.
Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit
proces-verbaal.

Het corrigendum is vastgesteld op: LLLILLLALIL] (dd-mm-jj) L_IL_J:L_LJ Ctijd)

0 In opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen
(opnieuw) onderzocht. Deze blijken niet allemaal juist te zijn. Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen
vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal.
Het corrigendum is vastgesteld op: [_

IL

JLILLL

IL

LJ(dd-mm-jj) [_IL_ TELIL1 (tijd)   

 

Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

 

1a. Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer

stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)
 

           

6 lefuStein 15-3-2022 30 Eh

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

stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)
 

  
 

 

 

 

 

          



 

1b. Stembureaugegevenstijdens telling

Wanneer vond detelling plaats?

Dag Maand Jaar Tijd (van - tot)

ank LLSloSlzoe?2g3l [2vyleol-loeo ls O|
Waar vond de telling plaats?

 

   

ADe telling vond in het stemlokaal plaats.

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



 

3 Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

 

 

 

Aantal geldige stempassen A SQÓ

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- B ì

of kiezerspas) Lu q
 

 

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

C Ö      

Telop +

  Totaal aantal toegelaten kiezers (A+B+C=D) | 6 2q

1

LN Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten 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.

 

 

 

 

 

 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E Ó2z

Aantal blanco stembiljetten F Li

Aantal ongeldige stembiljetten G |      

Telop +

  Totaal aantal getelde stemmen (E+F+G=H) Fi) O8

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?

Verklaar dat op de volgende pagina.

 



  

Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

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

L NEE — Ga dan door naar rubriek 6.

0 JA — Verklaar dan hieronderhet verschil, doorin te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

 

 
Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meerzijn geteld

 

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.

 

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt
 

 

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

 

 

 

 

 

  Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
 

 

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

 

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties 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
(vermeld hieronderde andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

 

 

 

 

 

  Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
 

   

  

    

   

  

    



 

6. Bezwaren van kiezers

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 ofblanco

verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van detelling 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.

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

lasUgwoele GEB veldeuns
Lenn SMN Gore Naf” ne

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

vv



 

1e Onregelmatigheden of bijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?

Voorbeelden: een ofmeer 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, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

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

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden

Avi







 

 

Bijlage: Aantal stemmen perlijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voorelke lijst één, twee, drie ofvier.)

 



 

Lijst 1 - VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer
 

Knapp, J.B. (Bas) (m)
 

van Oeveren, J.L. (Jaap) (m)
 

Kortman, H.C.M. (Harry) (m)
 

Jahan, S.F. (Sabin) (v)
 

Pardaan, F.T. (Frank) (m)
 

Kwint, K. (Klaas) (m)
 

Pos, W.J. (Hans) (m)
 

van der Tuin, M.A. (Max) (m)
 

van Steensel-van Hage, C.H.C. (Ineke) (v)
 

van Schooten, T. (Tim) (m)
 

Weilers, R. (Ronald) (m)
 

van der Veere, H.J. (Johann) (m)
 

Pluckel, H. (Hans) (m)
 

Hoek, L.A. (Leendert) (m)
 

Vleij, F. (Femke) (v)
 

Kersbergen, R.S. (Robin) (m)
 

Noordermeer, A.M. (Anouk) (v)
 

Zevenbergen, E.F.A. (Frederik) (m)
  Maas Geesteranus, M.H. (Melanie) (v)      

 



 

Lijst 2 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kendidaatnummer
 

van Dunné, W.H.B. (Bruno) (m)
 

van Zantvoort, A.H.G. (Anja) (v)
 

Willemse, L.M. (Laura) (v)
 

de Ridder, J.A. (Jan) (m)
 

van Rooten, K. (Katja) (v)
 

van Os, J.W. (Jan Willem) (m)
 

Lewis, P.N. (Pepijn) (m)
 

Mesters, J.M. (Hanneke) (v)
 

Frentz, A. (Arjen) (m)
 

Smakman, J.A. (Sjaak) (m)
 

Slooters, G.G.G. (Govert) (m)
 

Bosman, M. (Maurits) (m)
 

Rajaram, J. (Ricky) (m)
 

de Vries, H.H. (Huib) (m)
 

van der Holst, M.W.F.M. (Michel) (m)
 

den Elzen, A.L.M. (Bert) (m)
 

MacDaniel, O.C. (Olaf) (m)
 

Kraneveldt-van der Veen, M. (Margot) (v)
 

Heesen, S.L.W. (Sophie) (v)
 

van Tuijl, M. (Matthijs) (m)
 

Bedijn, R.M. (Rosalie) (v)
 

Tetteroo, R.A. (Rogier) (m)
  Fierens, T.O. (Thea) (v)       

 

   



 

Lijst 3 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer
 

Naam kandidaat & kandidaatnummer
 

 

 

 

 

 

  

  

Dewkalie, S.U. (Sita) (v) Schrader, W.E. (Walter) (m) 26

van Dijk, H. (Enrico) (m) van der Tol-Bakker, M. (Marga) (v) 27

Baerveldt, A.V. (Annette) (v) Cox, D.O. (Otto) (m) 28

Buskermolen, K. (Kees) (m) Donga, M.J. (Maurits) (m) 29

Meiland, W.J.M. (Charlotte) (v) Lamers, M.A.M. (Monique) (v) 30

Verhart, C.W.T. (Carlo) (m) Spijker, F. (Fleur) (v) 31

Wiegand Bruss, M.L. (Mitchell) (m) von Faber, G.H. (Waldo) (m) 32

33Verschoor, S.T. (Sabine) (v) Tinga, M. (Merijn) (m)      

Waterval, M.R.A. (Mart) (m)
 

Minnee, M.J. (Marc) (m)
 

Arensman, G.E. (Lieneke) (v)
 

Duijndam, A.J. (Ton) (m)
 

Abspoel, M.F. (Maarten) (m)
 

Gutlich, D.J. (Dick) (m)
 

de Ruiter, P.C. (Piet) (m)
 

van der Laan, C.E. (Corrie) (v)
 

van Warmerdam, W.N.M. (Wil) (m)
 

van Lint, R.J.T. (Rob) (m)
 

van Middelkoop, E.E. (Edith) (v)
 

Maat, L. (Leo) (m)
 

Klijmij-van der Laan, M. (Michel) (m)
 

Groeneveld, J.W. (Jakobien) (v)
 

Huls, J. (José) (v)
 

Spaargaren, C.F. (Cheryl) (v)
  Cardol, M.T. (Rien) (m)       

Subtotaal
   Subtotaal

Totaal (1 + 2)

 

 

 

 O   



 

Lijst 4 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer
 Naam kandidaat & kandidaatnummer
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Verkleij-Lemmers, M.R. (Marjon) (v) Î S 5 Weekenstroo, D. (David) (m) 26

Burger, A.J.G. (André) (m) 2 U Stephan, K.R. (Kevin) (m) 27

de Mooij, J.W.C. (Jonathan) (m) 3 \ Kastelein, M. (Marco) (m) 28

Bakx, A. (Arjan) (m) 4 Demoed, J.J. (Hans) (m) 29

Salverda, J.C. (Jankees) (m) 5

Aangeenbrug, A.G.B. (Bart) (m) 6

Leicher, C.A.F. (Chris) (m) 7 |

van der Hoek, W.J.C. (Wim) (m) 8 E

van Ruiten, L.P. (Loek) (m) 9

Buskermolen, M.P. (Richard) (m) 10

van der Stelt, M. (Mirjam) (v) u

de Haan, J. (Jan-Jaap) (m) 12

Kroon, S.P. (Steven) (m) 13 \

Veninga, G. (Trudy) (v) 14 |

Blom, P. (Flip) (m) 15

Kempenaar, R. (Reinier) (m) 16

Knol, D.J. (Dirk-Jan) (m) 17 U

Hellinga, P. (Pieter) (m) 18

Kortekaas-Warmerdam, P.T.M. (Patricia) 19

(w)

Gehrels, S.M. (Stans) (v) 20

van Duffelen, R. (Ron) (m) 21

Schokker, H.G. (Hubert) (m) 22

Kunst-Reekers, A. (Annemieke) (v) 23

Visser, J.L. (Jurrit) (m) ze

Beugelsdijk, J.J.J. (Jos) (m) 25

Subtotaal l
 

Subtotaal 2
   

Totaal (1 + 2)
 

 



 

Lijst 5 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer
 

van der Kaap, H. (Harbert)
 

van den Broek, J.M. (Jacqueline)
 

Stenfert Kroese, J.A. (Arthur)
 

de Vos, D.M. (Dick)
 

Mols, R.W. (Renate)
 

Koenders, H.A.M. (Rik)
 

Hagedoorn, F.H.J. (Frans)
 

Zandwijken, Y.X. (Yuri)
 

Tolsma, C.D. (Chris)
 

Scheijde, E.F. (Erwin)
 

Stevens, H. (Hennie)
 

Jansen, J. (Hans)
 

Jones, M.G. (Malcolm)
 

Nijenhuis, T.H. (Thomas)
 

Kraidy, W.M.N. (Wouter)
 

van Schaik, M. (Martine)
 

Boomsma-Batenburg, J.C. (Judith)
 

Akerboom, E.S. (Eva)        

 

 



 

Lijst 6 - SOPLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

ten Cate, H.J. (Hylke)

van Strien, A.H.J. (Arnold)

van der Vlist, J.J.P. (Ko)

Haak, R. (René)

 

 



 

Lijst 7 - ChristenUnie - SGP
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandideatnummer

Roorda, RA. (René)

van der Meij, N. (Nico)

Hekstra, J.A. (Hans)

Klok, J.H. (Jaap)

Bregman, C.P. (Coert)

Versteeg, A.H.E. (Arjan)

van der Wijngaard, J.T. (Joop)

van der Smit, H. (Henk)

Visser, F.C. (Frank)

Schipaanboord, G.P. (Geert)

van Duin, J.A. (Jaap)

van Duijn, W.J. (Wim)

Barendregt, E. (Erwin)

Schra, K. (Klaas)

Douma, J. (Jos)

Balkenende, P.T. (Pieter)

Roos, M.D. (Mirjam)

Kalkhoven, R. (Robbin)

de Kogel, M. (Ries)

Splinter, G. (Gerrit)

Kooij, R.J. (Reijer)

van der Vijver, J.W. (Jan-Willem)

Ò

 
Totaal

 



 

Lijst 8 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer
 

van den Berg, J.B. (Joas) (m) WS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

van Geest, A. (Adriaan) (m) 2 3

Stuurman, R. (Robert) (m) 3

al Zakka, A. (Amira) (v) 4 }

Eelkman Rooda, J.W. (Jan Willem) (m) 5 2

Thijssen, N.J.W. (Nico) (m) 6

Micklinghoff, F.H.A.J.M. (Frans) (m) 7

Schuuring, L.B. (Bert) (m) 8

Brandt, P.S.H. (Patrick) (m) 9

van Nunen, N. (Bob) (m) 10

de Boer, E.J. (Elmert) (m) Hi

Habte, J.T. (Joël) (m) 12

Vinke, G.B. (Geert) (m) 13

van den Assem, J.C.J.M. (Jan) (m) 14

Beerens-Feith, A.T. (Alexandra) (v) 15

van Grasstek, M.A. (Maurice) (m) 16

van Nes, G.J. (Gijs) (m) 17

Velis, M. (Maya) (v) 18

van der Lee, N. (Nick) (m) 19

20de Haan, J. (Jan) (m)      

 

     



 

Lijst 9 - GOUD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Revet, B.F. (Bernard) (m)

Dullaart, V.J. (Vincent) (m)

van Genderen, J.J.W. (Jan) (m)

Haasnoot, J.H. (Jaap) (m)

Bakx, W.M. (Willem) (m)

 

 



 

Lijst 10 - BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kendidaatnummer

Hazenoot, H. (Henk)

van der Burg, V.M.M. (Valerie)

Straathof, A.G. (Aad)

van Roon, W. (Wilco)

van Egmond, H.J. (Henk)

Maertens, G.C.M. (Richard)

van der Wijk, J. (Johan)

van den Raadt, A.P.D. (Sander)

Zandbergen, B.J. (Berry)

Spruitenburg, A.N. (Alex)

Duineveld, M.W. (Mart)

van Heijningen, T.C. (Theo)

Lont, S.J. (Simon)

Veldhuijzen, E‚N.P. (Edwin)

Koevoet, P.C.J. (Peter)

Monzón, T.E. (Tamara)

Teeuwen, P.G. (Pieter) 

 

   



 

Lijst 11 - JA21
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van Pareren, J. (Bob) (m)

 
Weber, R.A.M. (Rob) (m)

 
Hendriks, M.M. (Remco) (m)

 
Buizer, K. (Karel) (m)

  van der Pols, T.H.J. (Theo) (m)

 

    
 

 

 



 

Lijst 12 - Ondernemend Water
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer
 

de Vries, W. (Willem) (m)
 

Kruiper, H.J.J. (Henry) (m)

 

Kamper, G.J. (Gerrit-Jan) (m)

 

Broos, M.J. (Mark) (m)

 

Blijleven, A.J.J. (Allie) (m)
 

Meijer, P. (Pieter) (m)

  van der Poel, P.A.M. (Piet) (m)

 

    
 

 

  L|
 



 

 

Lijst 13 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Meijer, R.D. (Martin) (m)

 Rolloos, M.A. (Marcus) (m)

 

    
 


