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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? 
Eik 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 zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullei 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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1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

1a Stembureaugegevens tijdens stemming 

Nummer 

stembureau Adres/bcatle s~err~bureau Dag Maats Jaar Openingsfijden (van -tot) 

24 
K gelsiaan 99628 TK, Siddeburen 

~~3-2022 0730 - 21:00 

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

Nummer 

stembureau Adres/bcatie stembureau Dag Maand Jaar OpaMngslijden (van -tot) 

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 met een beperkte toegang. 

0 Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

Q Een stembureau met beperkte toegang. 

(bíj een stembureau met beperkte toegang ís een waarnemer aanwezig). 
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was. 

VooAelter(s) Ad~~emaam 

Koers 

Smít -Kok 

Huisman 

J.E. Mulder-Molag 

Wamsteeker 

J.W. Reilink 

Torie 

P.K.D. Fluks 

Fluks 

Stembureau 24 

Aanwezig op het stembureau: 

.~ ~~ 

-~ ~. 



7 tot 8 8 tot 9 9 tot 10 10 tot 11 11 tot 12 12 tot 13 13 tot 14 14 tot 15 15 tot 16 16 tot 17 17 tot 18 18 tot 19 19 tot 20 20 tot 21 21 tot 7?? 
K. Koers X • X, ~ X X X ~ X X TELLEN 
W. Huisman X X X X X X X X TELLEN 
J.Mulder-Molag X~ X X X X X X TELLEN 
A.Smit-Kok X X X X X X X TELLEN 
F. Wamsteeker X X X X ~ X X X ~ TELLEN 
J.WReilink X X X X X X TELLEN: 
-"-~""-- X X X X X X X, 

M. Torie X X X X X X X 
_, 

TELLEN 
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3. Toegelaten kiezers 

Aantal toegelaten kiezers 
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in b~ A. B en C. 
Tel bij D de aantallen bij elkaar op. 

Indien u een eertier ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen. 

Streep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak. 

Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriRelijk o~via ingevulde stam- of kiezerspas) 

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

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

Tel ap t 

I Ruimte vaar wrtectie 

~~ 

~~ 

TN op 

3 2 ~~ 

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

Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin 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 iJg S 

Aantal blanco stembiljetten f! (.r 

Aantal ongeldige stembiljetten 

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

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

Verklaar dat op volgende pagina. 

RuMte war mrtectie 

~~ 

u 

rel op . 

~~ 
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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, onderdeel H)? 

NEE —. Ga dan door naar rubriek 6. 

~. JA —. Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situatles heeft geconstateerd. 

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 is udgereikt 

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 situaóe zich hebben voorgedaan) 

Er zijn minder stem611~tten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld 

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaSes zich hebben voorc,~adaan. 

Er kan meer dan één verklaring zi/'n. 

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 

(veryneld hieronder de anders verklaringen en het aantal keer dat deze srfua6e zich hebben voorgedaan) 
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6. Bezwaren van kiezers 

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuR7 

Bezwaren zijn Wachten of opmerkingen van kiezers. 

Voorbeelden van bezwaren van kiezers fijdens de stemming: het stembureau is moeil~k bereikbaar, er staat meer dan 
één persoon in een stemhokje. 

Voorbeelden van bezwaren van kiezers t~dens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco 
verklaard, het resuRaat van de telling wordt 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 oniegelma6gheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling? 
Voorbeelden: een of meer stemóureauleden 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 be)'nvloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmafigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. 
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 
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h1odN N 10.1 Proces-valbaal van een stembureau g~pp 

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling 

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn. 
Dat zijn ín elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. 

Let on: U vult in rubriek 8 alleen de namen in. 

Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-veebaal in nibriek 9. 

Dap Maand Jaar 

Datum: ~ -~ - ~~ 

Naam worzitler 

Namen s[embureauleden 
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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.) 

Nean karidgeet/KeMltledninmer laNal alemmen 

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

Fladerus, H.J. (Flank) (m) 2

Pertlon -Panaas, AAM. (Moeke) (v) 3
~v 

N~eslerAiep, J. (Jan)(m) 4

van Duren, J. (Anja) (v) 5 

Bouwma, A (Alexander) (m) e

Brunsema - de Vries, M. (MaaNce) (v) ~ 

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

Vmgd, I.L. (lima) (v) e 

Ilhan, N. (NUBttin) (m) ~~ 

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

Bakker. F.J. (Fred) (m) 72 

van tler Leev~v. U.C.W. QJsbrand) (m) 13 

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

Pdgerls, H.E. (Risks) (m) 15

van Schle. J.C.M. (José) (v) 16 

TN ap+ 

Subtotaal 

Zal in ak vakje 6án tijfer. 
Bega recNs met het leelsle ~fa. 

ofae 

Tel aP ♦ 

Zal In ek vek~a Aán cYNe~. 
Been redNs met hel laetala ta]fer. 

Stembureau 24 



Mode/ N 161 Pioceaverbaal van een stembureau 74/22 

Lijst 2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Neem ker~Ceal / KeMitlaelnimmer Aanlal Memmen 

Nieland -Kampen, PA. (v) Z

Loot9, H. (m) 3

Buurtre, JA. (m) 4

Akkemwn - Rilsema. G.H. (v) 5

Velthuls, J. (m) e

Vellhuls, C. (m) ~ 

Hulzebos, J. (m) e

LenUng, E. H. (v) 9

Loots. H.H. (m) 10 

WSkhery ~ (m) 11 

Ruller, J.K. (m) ~ Z

VJolihuis, M. (m) t3

de Groat, H.G. (m) 14

Slaring - Tholen, G (v) 15 

Keunirg, M.W. (m) ~s

Masslnk, H.7. (m) ~~ 

Kre9R M. (m) 
18 

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

Rof(el, L (m) p

Veldthuis, G.H. (m) 21

van Delden, A.M. (v) 22 

Haze, H. (m) ~ 

Broek - Prins. G. (v) 24 

iel op. 

. . .. ■■ i ~ 

Zet L'i ek valas éM cfjla. 
Been reCils mN hN dels~e c~jla. 

~~~ 
iel ap+ 

Zel'n ek vakje AAn cjfa_ 
Begin rxhta met lrel teelare cSfer. 

Stembureau 24 



Motlel N 10.1 Proces-verbaal van een stemDurea~ 75/22 

Lijst 3 - SP (Socialistische Partij) 

Naam kaMiGeet / Ne~dae~nunmm Aallel Naolmen 

Lesman - Veenstra, J. (Joke) (v) ~ 

Vatler, T.O. (Thorv~ald) (m) Z

Oes( H.P. (Peter)(m) 3

Klaassens. 1. (Ida) (v) 4

Croeze. R. (Ríchar~ (m) 5

van Dick, G (Conny) (v) s

Veendorp. J. (~%'ce) (~) ~ 

van Uer Laan, S. (SanGra)(v) e

LeemhWs, R. (René) (m) 9

Swarts, R. (Roef (m) 70 

Koning, K.W (Kees)(m) 

Klaassens - Veensóa, S. (Sonja) (v) 12

Po1at, H. (HGtya) (v) 13 

Vermeer, G. (Gertfl) (m) 14

Crceze-Voorzee, I.J. Qvon~re) (v) 15

van Embden, H. (Henk) (m) 16

OesL J.J. (Jolanda) (v) 17 

Statla, C.J. (Kees) (m) 18 

Mulder, B.H.H. (Beiantl) (m) 19 

Nwder, F.G. (Ria) (v) 20

boevendans, bl. (Michrel) (m) 21

HW, H.J. (Harry) (m) ZZ 

IQootsema. T. (fjeard) (m) 23 

CA~Menberg, AH.M. (Nd) (m) 24 

Tel op 

subtotaal ~7

z~~~~my~ ~,. 
Been redita mN Ml laatare ader_ 

Zal n ek veFÍa 49n cola. 
Begh retlns mal het )aalsla aller. 
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Lijst 4 - WD 

~ ~ ~ ~~~~~ 
ORereins, E.J.K (Evert) (m) ~ 

Vulpas, M.J. (Mar}oleln) (v) Z 

PaNand, H. (Hans-Peter)(m) 3

Vink. A.B. (Do1Q (m) 4

Akkmnan, M. (Mícl~ael) (m) 5

van Buuren, D. (Dennie)(m) e

ven S~eenóergen, J. (JannekeJ (vJ ~ 

Koelens, T. (fim) (m) e

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

Oostlog, M.J. (Mensa) (m) ~~ 

Donge. K (Kees) (m) 17 

Aardse, J.T. (fheo) (m) 
12 

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

Jonk. H.W. (Hans) (m) 14 

Hertong -Bakker, H. (Rla) (v) 15

Bru~áng, J.J.T. (Janine) (v) i6 

Stl~ra9e, G.G. (Gerke) (m) 17 

Batelaaq J.H. (Jan) (m) 1e

Tappel, H. (Henk) (m) 19

Kamminga, R.J. (Roelian) (v) p 

Tel op 

Subtotaal 

z~ ~, ~ ~rexp eau qr~r. 

Begin redela mM hel leetNe cf~er. 

~■1 7~~t

zet h ek vakje éón aJ/er. 
Bega retlNs met hel laateb tl}fer. 
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Lijst 5 -Christenunie 

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

Hefschar, M.T. (Marco) (m) 2

Boer. K. (Klaas)(m) 3

Folkersma, R. (Roei (m) 4

Knol, G.P. (Gerard) (m) 5

Prins - Kruize, I.R. (Ingebwg) (v) e

van Ae Wetering -Helse, C.T. (Chris~B) (v) ~ 

Boven, H.J. (Rendok Jan) (m) 8

Jansma -den Boer, TA. W. (Anrretla) (v) 9

Bent, G.J.W. (Gert Jan) (m) 10 

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

Hcekseme - Stlioenrnakar, MA (Miranda) (v) 12 

Bmdl, G.J. (C~e~.rt) (m) 13 

Dikkema, K.W. (Ka) (m) 14

B~aem, P. (Pieter) (m) 15 

de Haan, J. (Jan) (m) 1e

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

Dekker, M. (Melnt) (m) 18

Ngbur9' Pastoor. AM. (Margreet) (v) 19 

Gemaal, H. (Henk) (m) 20

rd op. 

Subtotaal 

Zei in eh vekp édn c~lx 
Bega retl~~s maf hel laels~e q/x 

.Tel oP+ 

~1.~~ 

2N n ek vakje éán cfjfw. 
BB7lI f0~1~3111lI ~1G~ BB~]lB L4iH. 
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Lijst 6 -CDA 

Neam ka~tlaet/KaMfCea~n~nme~ Paktel stemmen 

DrenN, E. (Erik) (m) ~ 

van tler Burg -Versteeg, A.P.A (Erlanne) (v) 2

NfnM, H. (Harry) Im) 3

Mkn, M.N. (Mara) (v) 4

van der Werk, P. (Peter) (m) 5

SteAingwerl, G. (GerOen) (m) e

Rentrema. P. (Peter) (m) ~ f 
r 

tle VJnter-NAJtfeLs, AC.M. (Mnelien) (v) 8

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

Grashuis, A.J. (ANard) (m) 10 

ven der MeijGe+i. M. W. (Maarten) (m) 11 

van dar Bwg, H. (Huib) (m) 12

Schuil. H.G. (Gerald) (m) 13 

Vank, R.J. (Raag (m) 14

Molenra. W.J. (V~1m) (m) 15 

Bos, F. (FrB) (m) 18 

Tel op « 

Subtotaal 

Zei in ek valge één 
Bagói retive met het teelace tipar. 

~faa 

'.t Tel W+:;::. 

Zal n elk vekp ébn cy(er. 
Begil rechts mN het tralala cylx. 
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Lijst 7 - GROENLINKS 

Noem kantlitleal/Katlltleetnunmer Aallel stemman 

Dewnarain, R.A. (Roshano) (m) ~ 

Bosschar. A. D. (Albert)(m) 2

Wcesl, S.D. (Sylvain) (m) 3

Zultleneen. G.A. (Ger) (m) 4

Dewnerain, AL (P.rlette) (v) 5

Danoe, M. (Merel) (v) e

Mohamed. s. (Bakja) (v) ~ 

Poel - Kupelus, S.T. (SgWa) (v) 8

Roossien, C.H. (Carmen) (v) 9 I 

Brendsma, L (Lisa) (v) 10 

Pcel, JA.K. (Jan) (m) ~ ~ 

V~4fleveen, W.J. (Pim)(m) 12 

Llu, R.D. (Romerq) (m) t 3

Mahler, F. (Fred) (m) 14

Hamersma, K. (FOaas) (m) 75 

van Leeuwen, H.J. (Haraltl) (m) ~ s

Qe Rugler, S.F.A. (Sjoert) (m) ~~ 

Vlsuher, H. (Heleen) (v) 18 

Npslerhof, O.J. (Ola~ (m) 19

ter Steege, G.G. (Gherie) (vJ 20 

Past, M.H. (Mario) (m) 27

iel W . 

Subtotaal ~ 3 

z~ h ~ ~m~p, ~, ~. 
sepF refhb mx het lee~ale cgrer. 

~~ 
T~~~ 

Zet n e& vekp AAn c~im. 
Bega rxMe met het lee~ate c~tar. 
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Lijst 8 - D66 

Lutterop, Y.P. (Yannlck) ~ 

Catarre, D. (Danitk) 2

Paapst, M.H. (Mafhleu) 3

Fennis, T.S. (Toine) 4

UlJlenAaal. F. (FraMc) 5

Smith, E.D. (Esmeralda) e

Renkema, G.H. (Geragd) ~ 

Deulz. M.P.A.M. (Lin) e

Meeting. A. (Albert) 9

Stlekema. L.H.L. (Luur 10 

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

Pel, T. (ThomeS) 72 

Gertils, P.J.H.M. (Peter) 73 

Niezink J.J. (Jan) ib 

KWper, A.G. (Albert) 15

Hesp. M.J. (Marc) 76 

Liefers, E.M. (Esther) 77 

~~~---,,,----~~~ T-N o~p-~ 

Subtotaal 

z~n~~~ae~~. 
Beps redi~s mai hel be~s~e c$x. 

~~ 

Ta ap i 

2e1 n eAc vakje ódn ~_ 
Begh retlYs mal hei I~Is~e apa 

Stembureau 24 



Motle/ N 10.1 Proces-verbaal van een stembuseau 21/22 

Lijst 9 - BBB-LMG 

Neem Yxid{Ceet/ Ne~daeVYmner Fer6a1 stemmen 

Knrzenga, F.A (Nette) (v) ~ 

Brinldcemper, S.E. (Sharon) (v) 2

Bruins, G. (GeAjan) (m) 3

van Dijken. M.E. (Marian) (v) 4

Ackermann. P. (Patrick) (m) 5

Deekens. S. (Sven)(m) 6

&aster, G.B.F. (Gilbert) (m) ~ 

Bosmen, M.E. (Meri&t) (v) 8

Raok, R. (René) (m) 8

van Ros~r~alen. T.J.G. (Theo) (m) 10 

Ae Boer, WA. (W~m) (m) ~ ~ 

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

Min. W.J. (Wesseq (m) 13 

Bos - Wu, M. (MaAeke) (v) 14 

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

FNkkema, RA. (Ro6eA) (m) i6 

Hoving, K.KT. (Kor) (m) ~~ / 

Tel op + 

Subtotaal 

Zet In ek vakja 6An tljler. 
Begh redes mM het kstvle tlJfer. 
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~~ 

Tel aF 

~J 

ZM in ek vakje A4n cSfer_ 
Beps retlYv met het leetnle cfjlar 
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau 
(alleen in te vuilen bij schorsing stemopneming) 

Let op: U vult deze bijlage alleen in als 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 telling 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. 

Lijslnumme~ en lijstnaam Aantal stemmen 

1 -Partij van tle Arbeid (P.v.tl.A.) 

2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

3 - SP (Socialistische Partij) 

4-WD 

5 -Christenunie 

6-CDA 

7 - GROENLINKS 

8 - 066 

9 - BB8-LMG 

Zet in elk valye één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer 
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