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Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen in maart 2022 

Gemeente Midden-Groningen 

Waarom een proces-verbaal? 
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af 

over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de 

verkiezing vastgesteld. Vul het proces-verbaal daarom altijd juist en volledig in. 

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. 

Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn. 

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het? 
Alle stembureauleden zljnverantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal. 

Na afloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. 
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1a Stembureaugegevens tijdens stemming 

Nummer 

stembureau Atlres/locatle stembureau Dag Maats Jaar Openings~tlen (van - Mp 

Z3 
Ruit nweg 39, 9619 PL, Froombosch 

16-03-2022 0730 - 21:00 

1 b Stembureaugegevens tijdens telling 
Als de telling op een andere Ixafie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in. 

Nummer 

stembureau AdresAocatie stembureau Dag Maats Jaar OpeMngstlJden (van-Mt) 

m m 

1c Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is 
Vul hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau mef een beperkte toegang. 

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

~ Een stembureau met beperkte toegang. 

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 
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2. Aanwezigheid stembureauleden 

Houd perstembureaulid de tijden bi/' waarop het lid op het stembureau aanwezig was. 

Aamvezig op het stembureau: 

Voorletters) Achternaam Dag MasM Jaer 

IJ.C.W. van der Leeuw ~ ~ 0 3 2 6 2 2 

U.M. ter Veld - Meinema 1 6 0 3 2 d 2 Z, 

M.M. van der Laan I ~ C g 2 0 2 Z 

Wubs 1 ó 0 3 20 2 2 

Munneke ] 6 0 ~ 2Pi 2 Z 

stevens 1 6 0 3 Z o 2 2 

~E van Dijk / ~j C 3 2 0 2 2 

Faber 1 ó 6 3 2 0 2 -~ 

~~ eerends ~ ~ p 3 2 c q 2 
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3. Toegelaten kiezers 

Aantal toegelaten kiezers 
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsóewijzen en kiezerspassen in óij A, 8 en C. 

Tel bij D de aantallen bij elkaar op. 

Indien u een eertleringevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakles doen. 

Streep dan het /Date getal door en plaats het geco~igeertie aantal in het rechter vak. 

Ruime voa carracl6 

Aantal geldige stempassen A' 3 

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriRe~jk o~via im~evWde stem- o~kiezerspas) B s ~~ 

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een endere gemeente) C ~ 

Tel ap. Tel op♦ 

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D) ~ (~ S 6 
J 

4. Aantal uitgebrachte stemmen 

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembiljetten. 

Het aanta/getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H). 

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op. 

Aantal stembífjetten met een geldige stem op een kandidaat E (~ S 

R~inte voa mrtedie 

~~ 

Aantal blanco stembiljetten F Q 
L

Aantal ongeldige stembiljetten G 2 

— I 

~~ 

Tel op* Tel apa 

Totaal aantal getelde stemmen (E + F + G = H) (~ S 6 ~ __~ 

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

VerlAaar dat op volgende pagina. 
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5. 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, ondeNeel H)? 

NEE —. Ga dan doornaar rubriek 6. 

JA —. Verklaar dan hieronderhet verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heet geconstateerd. 

Er zlJn méér aóembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld 

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan. 

Er kan meer dan één verklaring ziJn. 

Aantal keren dat er een stembiljet teveel ís uitgereikt 

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil 

(ve~neld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan) 

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situafies zich hebben voorgedaan. 

Er kan meer dan één veiklanng zijn. 

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd 

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt 

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil 

(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatle zich heóóen voorgedaan) 
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit? 

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers. 

Voorbeelden van bezwaren van kiezers ójdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, er staat meer dan 

één persoon in een stemhok/e. 

Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wortit onterecht geldig, ongeldig of blanco 

verklaard, het resultaat van de telling word[ niet bekend gemaakt, 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. Heen 

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

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

Bezwaren van kiezers tijdens de telling 
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7. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Waren er onmgelmafigheden of bi/'zonde~heden tijdens de stemming en telling9 

Voorbeelden: een of meer stembureaufeden wagen te Iaat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen 

tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontniimd, activiteiten in of rondom het 

stemlokaal beïnvloedden de kiezer. 

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

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 

Onregelmatigheden en bijzonderheden 
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling 

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn. 

Dat zi/'n in elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stemóursauleden. 

Lef QO: U vult in rubriek 8 alleen de namen in. 

Vervolgens ondertekenen al deze stembweauleden het proces-verbaal in rubriek 9. 

Dag Maa~W Jaar 

Datum: ~- p 2 - 2 O 2 

Naam voorzitter 

stembureauleden 
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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Lijst 1 -Partij van de Arbeid (P,v.d.A.) 

Naam kentlideel/Kariddeelrummx AeiYel Me~m~a~ 

van der Veen, T. (Thea) (v) ~ 3 

Fletler~s, H.J. (F1enk)(m) 2

Pardon -Pantras, A.A.M. (Moeke) (v) 3 ~ ~ 

Westerdiep, J. (Jan) (m) 4

van Duren. 1 (Mje) (v) 5

Bouwma, A. (AlexaMer) (m) e

eronsema - de Vries, M. (Maáke) (v) ~ ' 

Huizeiga, G.G.J. (Losse) (m) e

Voogd, I.L (Irma) (v) 9 I 

Ilhen, N. (Nuretlin) (m) ~~ 

Lcer, H. (Haren) (m) ~~ 

Bakker, F.J. (FreO) (m) 12

van tler Leeuw, IJ.QW. QJabrend) (m) 13 2 

Udo, H.P. (Hans) (mJ 74 

Fdgerts, H.E. (Rleks) (m) 15

van Schie. J.C.M. (José) (v) 16 

rN ap a 

Subtotaal S 2 

z~ ~ ~ ~m~ aai Àr~. 
Begir~ retl~is met hel 1ee131e qfx. 
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Lijst 2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Naam k~dkea~/Kantódaelrxinmer PaYal atemnen 

Pbeger, M. (m) ~ Q 6 

NielarW -Kampen, PA. (v) 2 fZ 2 

Loots. H. (m) 3

Buurtre, J.A. (m) 4 2 Q 

Akkerman - Ritsema, G.H. (v) 5

Vellhuis, J. (m) 8

VelNuls, C. (m) ~ 

HWzebos, J. (m) 8 2 

Lenting, E.H. (v) 9 5 

Look, H.H. (m) ~~ 

tMjdters, I. (m) ~~ 

Ruiler, J.K. (m) ~ Z

Wollhuls. M. (m) 13 

de Groot H.G. (m) 14

Slaring-Thden,G(v) 15 

Keuning, M.W. (m) 76 

Mass~nk, H.T. (m) 

Kragl. M. (m) 18 

PAeinng, S.F.H. (m) 19

Roffel, L. (m) ~ 

Veldtl~uis, G.H. (m) 21

van Gelden, A.M. (v) ~ Q 

Broek -Pons, G. (v) 24 

Tel W . 

Subtotaal ~ J

zei ~n e~ ~ aai 4rer. 

Bagki recfMe met hel laalele t~fer. 

~taa 

Ttel ap' 

Zet in ek vape 66n aRm. 

Begin raM1e mal het Iaai¢le ajler. 
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Lijst 3 - SP (Socialistische Partij) 

Lasman - Veenstra. J. (Joke) (v) ~ / ! . 
7 

Vader, T.O. (fhawal~ (m) 2 / 

Oe9~~ H.P. (Peter) ím) 3

Klaassens, I. (Ida) (v) 4

Croeze, R. (RlUiartl) (m) 5 3 

van DIJk. C. (Conny) (v) 6

Veendorp. J. (Joyce)(v) ~ 

van tler Leaq S. (Sandra) (vJ 8 r 

Leenhuls, R. (René) (m) 9

Swarts. R (Roef (mJ 10 

Koning, KW. (Kees) (m) ~ ~ 

Klaassens -Veenstra. S. (Sonja) (v) 12 

Polst, H. (HGlya) (w) 13

Vermeer, G. (Gertit) (m) 14

Crceza-Vaarzee. I.J. Qvon~) (v) 15 3 

van Embden, H. (Henk) (m) 18

Oest, J.J. (Jolanda) (v) 17 

S~aGa, C.J. (Kees) (m) 1e 2 

Multler, e.H.H. (Berentl) (m) 19

Norder, F.G. (Ria) (v) p

boevendans, M. (M{chiel) (m) 27

Hut, H.J. (Harry) (m) ~ 

Klootsema, T. Ramp (m) ~ 

MfihlenDerg, A.H.M. (Nol) (m) 24 ~[ 

Tel ap. 

Subtotaal LT  ~c 

Zst N ek valye Aén cjfer. 

Begin recJNs nel hel lasfeta cyfer. 
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Lijst 4 - WD 

Neam keMltleal/Kenddea4vmmer PaAal stemmen 

Olterelns, E.J.K. (Evert) (m) ~ / 

VUlpes, M.J. (Marjolein) (v) 2 / 

PaIIaIW, H. (Hans-Peler)(m) 3 2 

Vnk A.B. (Dolf (m) 4 2 

Akkerman, M. (MVchaep (m) 5

van Buuren, D. (Dennis) (m) 8

van SteeMergen, J. (Janneke) (v) ~ 

Bcelens, T. (Tlm) (m) 8

Nhnd. W.E.C. (Wim) (m) 9

Oo90n9, M.J.(MensO)im) 
10 

Dont}e, K (Kees) (m) 11 

Aardse. J.T. (Theo) (m) 12 

Lockhom, H.G.J. (Henk) (m) 13

Jonk, H.W. (Ham) (m) 14

HaRong -Bakker, H. (Ria) (v) 15

Bnmiig, J.J.T. (JaNne) (v) 18 

Schrage, G.G. (Gerke) (m) ~~ 

Betelaan, J.H. (Jan) (m) 18 

Tepper, H. (Henk) (m) 19

Kemminge, R.J. (Roeken) (v) 20 

id op 

Subtotaal 3 g 

zei m ~ ~~x aa,~ ~. 
Beps redds mei hei belde gfer. 
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r7e1 ap+ 

Zal in ellc valge één gfer. 
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Lijst 5 -Christenunie 

Joostens, N. (Niels) (m) ~ ~ 6 

Aletsdrer, M.T. (Marco) (m) Z

Boer, K (gaas) (m) 3

Fo~cersma, R. (Rce~ (m) 4

Knol, G.P. (Gerant) (m) 5 2 

Prins - Wulze, I.R. (Ingebag) (v) e

van de VJelenng - Melu, C.T. (Chrlstlne) (v) ~ 

Boven, H.J. (Hendrik Jan) (m) B

Jansma -den Bcer, T.AW. (Annetle) (v) 8

9en4 G.J.W. (Gert Jan) (m) ~~ 

van tler Spek, M.J. (Maarten) (m) ~ ~ 

Hcekaema -Schoenmaker, M.A. (Mranda) (v) 12

8ond1, G.J. (Geert) (m) t3 L`

Dlkkeme, K.W. (Kar) (m) 14

Braam. P. (Pieter) (m) 15 

de Haan. J. (Jan) (m) 16 

Bos, J.J. (Johannes) (m) 17 

Dekker, M. (PAeint) (m) 18 3 

NlJburg -Pestoor, A.M. (Mangroet) (v) 19 

Gemast H. (Henk) (m) p g 

rel op + 

Subtotaal $ / 

ZM n eá velye één c31er. 
Beps rerhls mel het leelale cyter. 
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nfaa 

l.Td op♦ . . V.. 

% 

2a~ n eG vakja één gfer. 
Begin iectNs mel het helste cijfer. 



Moda/ N 10.1 Proces-renbaal van een stambureau 18/22 

Lijst 6 -CDA 

Ne&n kBMWBBI l KBn6dmNunmBr AeMel e~munen 

Dren~h, E. (Enk) (m) ~ 

van der Burg - Vars~eeg, A.PA. (Etienne) (v) 2

V~in4 H. (Harry) (m) 3

Min, M.N. (Nero) (~) 4

van tler We~c, P. (Peter) (m) 5

Stelling~verf, G. (Gerben) (m) 8

Renkema, P. (PB~er) (m) ~ 

de Winter -Wijfitis, AQM. (Armelfen) (v) 8

toosten, J.L. (Koos) (m) 9

Grashals. A.J. (ANertl) (m) ~~ 3 

van der Meijden. M.W. (Maarten) (m) 11 

van Qer 8wg, H. (Huib) (m) 12

Schu9, H.G. (Geraltl) (m) 13 

Vonk, R.J. (Roei (m) 14 

PAolema. W J. (WimJ (m) 15 

Bos. F. (Fré)(m) 18 / 

Tel op 

Subtotaal 

Zei in elk vakja AAn ajfer. 
BegYi recMa met I el laatste Ijler. 
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otaa 

7~~~ : . .. 
3 G

Begln rechte met hel leetMe c91er. 
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Lijst 7 - GROENLINKS 

Naam kantkast/Naiddaabxnuner PaAel stemmen 

Devrt~ara7n, R.A (Rosheno) (m) ~ 6 

Roesther, A.D. (APoert) (m) 2

Nbest S.D. (SyNain) (m) 3 ,5 

Zuiderveen, G.A. (Ger) (m) 4 f 

Dewnarain, AL. (Arlette) (v) 5

Dance, M. (Merel) (v) 6 2 

Mohamed, B. (BahJa) (v) ~ 

Poel - Kuperus, S.T. (Sllvia) (v) 8 3 

Raossien. C.H. (Carmen) (v) 8

e~,ag~. ~. case, c~, ~~ 3 
Poel, J.AK (Jan) (m) ~ ~ 

N4tteveen. W.J. (Pim)(m) 
12 

Lia, R.D. (Romano) (m) 13

Metier, F. (Fretl) (m) 14

Hamersma, K. (Klaas) (m) 15

ven Leeuwen, H.J. (HaralA) (m) 16

de RWJIer, S.F.A (SJcert) (m) ~~ 

Vlssd~er, H. (Heleen) (v) 1e

VJesteriw/, O.J. (Ola~ (m) 19

ter Steegs, G.G. (Gharie) (v) 20

Post, M.H. (Mario) (m) 21 

iel op. 

Subtotaal 3 p 

zn ~, ~ ~p eeo asra. 
Begin ~xH~ mal hel laatva tlJ/er. 
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Lijst 8 - D66 

Neam Manó0ael/Kanádeelrvnmet lar~~lemmen 

Lutterop, Y.P. (Yanráck) ~ ~ 2 

Leferts, D. (Denicic) 2 ~ S 

Paepsl, M.H. (MaNleu) 3 2 

Fennis, T.S. (Tdne) 4

Smith, E.D. (Esmeralda) 8 6 

Renkema, G.H. (GeraN) ~ 3 

Deutz. M.PA.M. (Lln) 8

Menting. A (Albert) 9

S~Iekema, L.H.L. (Wu~ ~~ 

ter Veer, R.M (Renny) ~~ 2 

P81. T. (Thomas) 12 

Gertils, P.J.H.M. (Peer) 13 

Niezink, J.J. (Jan) 74

Kulper, A.G. (PJberl) t5

Hesp. M.J. (Marc) 18 

Lieters, E.M. (Esther) ~~ 

Tel op. 

Subtotaal (~ 1 

Zet h elk velge Aén qfm. 
Begh re,Tis met hel laatste gfer. 
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~.. 
Tal ap+ 

I~ 

Zet n etl~ vekp bén c5ler. 
Bepni ~echls met hel ketste cYer. 
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Lijst 9 - BBB-LMG 

Neem kaMHeat/Ke~tltiaetnum~er Ae~wal stemmen 

IWzenga, FA. (Nette) (v) ~ 3 ~ 

Brinkkemper, S.E. (Sharon) (v) Z

BrWns, G. (GeA~an) (m) 3 5 

van Dijken, M.E. (Marian) (v) 4 ~ Q 

Ackermenn, P. (Pahicic) (m) 5

Deekens, S. (Sven)(m) s / 

Braster, G.B.F. (Gilbert) (m) ~ 

Bosmen, M.E. (MeriBt) (v) 8

Rook, R (René) (m) 9

van Rwrt~alen. T.J.G. (fheo) (m) 10 

de Boer, WA. QMm) (m) ~ ~ D 
_J 

Scheller, H.J. (Henk) (m) 12

CAín. W.J. (Wessel) (m) 13 

Bos -VJu. M. (Maneke) (v) 14 l 

WSegmans, S.FA. (Bas) (m) 15

Flikkema, R.A. (Ro6e~) (m) ~ s

Hoving, K.K.T. (Ka) (m) ~~ 2 

7e1 op+ 

Subtotaal 

z« x, ~ ~x}~ ae~ s~rg. 
Been retlNe met het laatare Gjf~. 

~taa 

Zet In elk valge Aén qla:
Begin rerhla mW hei laatste c~fa~. 

Stembureau 23 



Model N 104 Proces-verbaal van een stembureau 22 / 22 

Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau 
(alteen in te vullen bij schorsing stemopneming) 

Let op: U vult deze bijlage alleen in aIs de voorzitter, na overleg en in overeenstemming met de burgemeester, de telling schorst, 

omdat de tellers zo vermoeid dreigen te raken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijs geen sprake meer kan zijn. 

Een schorsing kan pas plaatsvinden nadat het stembureau ten minste eerst het aantal toegelaten kiezers heeft vastgesteld 

(rubriek 3) en een voorlopige teling op lijstniveau heeft verricht. U vult de resultaten van de voorlopige telling op lijstniveau in 

deze bijlage in. De definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag. 

7 - Parti) van tle Arbeid (P.v.tl.A.) 

2 - Gemeenteeelangen Midden-Groningen 

3 - SP (Socialistische Partij) 

4-WD 

5 -Christenunie 

6-CDA 

7 - GROENLINKS 

8 - D66 

9-BBB-LMG 

Zei in eIk vakje één cijfer. 
Begin rechts mei hel laatste cryfer. 
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