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Proces-verbaal van een stembureau 

De verkiezing van de (eden 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 vuilen het proces-verbaal in en ondertekenen het? 
Alle stembureauleden zljn verantwoordelijk 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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1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

1a Stembureaugegevens Hjdens stemming 

Nummer 

stembureau Adres/laalie stembureau Dap Maand Jaar Openingstijden (van-tnq 

25 
't Hof van Scharnier 

16-03-2022 07:30 - 21:00 
Hoofdweg 68, 9616 TE, Schartner 

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

Nummer 

stembureau Adres/loca~le stembweau Dag Maai Jaar OpeníngstljUen (van - to[) 

m m 

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

6[, Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

Q Een stembureau met beperkte toegang. 

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

Houd perstembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was. 

Aanwezig op het stembureau: 

Voorletters) Achternaam Dag Maats Jaar 

boer 1 03 2022 

F.J. Schneider f ~7 0`~ A 6 22 

G.J. van den Mker ~~ 0`3 20 22. 

A.J. de Visser 

Uren (v: 

H.A. Vettman - Kcers ~ 6 6 26 22 l~ 

F.C. Waithaus ~ 03 2J 4-2 

b O 

dV 

(C}~ 00 

- QO 

F.A.M. Harkema -Scheen x ~c K 

po 

m 

- 2~ 00 

m 

m 

m 

m 

m 

,Q Spa 

m 

2t u0 

m 

- 2. eiU 

0 e o 

m 

~- 

- m 

Z O~ 

m - m 

0 m - m 

m - m 

0 m - m 

m - m 

0 m - m 

m ~ m 

0 m - m 

m - m 

0 m - m 

m - m 
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3. 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. 

Indien u een eerder ingevuld getal moet conigeien 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 volmachtsbewiRen (schriRel%k o~via ingevwde stem- olklezerspes) 

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een andere gemeen/e) 

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

r 4. Aantal uitgebrachte stemmen 

Ruime voor arierJle 

A ~ ~~ 

B I ~~ 

u 

Tel aP • Tel ov. 

~ J~L 
~~ 

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen 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 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

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

Rtimle voor carreclie 

E ~2 ~~ 

F ~ ~~ 

G f L-------~ 
Telopa Tel opi 

3s 2 ~~ 

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelik aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar 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 
(nibriek 4, onderdeel H)? 

NEE—. Ga dan doornaarn~briekó. 

JA —. Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeff geconstateerd. 

Er zijn méér stembllJetten geteld Noteer hoeveel stembiljetten er meer zqn geteld 

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

Versneld hieronder het aantal keer dat de onderstaande srfuaties zich hebben voorgedaan. 
Er kan meer dan één verklaring zijn. 

Aantal keren dat er een stembiljet teveel 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 situatie zich hebben voorgedean) 

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben vooyedaan. 
Er kan meer dan één ve~iclanng 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 

Aárstal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil 

(ve~neld hieronder de anders verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan) 
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6. Bezwaren van kiezers 

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit? 

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers. 

Voorbeelden van óezwaien van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, erstaatmeerdan 
één persoon in een stemhokje. 

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

verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist. 

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dKyroces-verbaal. Ook als het stembweau het niet eens is met de kiezer Heet 
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 onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling? 

Voorbeelden: een of meer stembursauleden waren te laat of zi/n niet gekomen, de stembus was vol en er was geen 

tweede stembus, het brandalamen ging af en het stemlokaal moest worden onóuimd, ac6viteíten in of rondom het 
stemlokaal beïnvloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vemreld 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 zijn in elk geval de voorzitter en minimaal dne andere stembureauleden. 

Let Op: U vult in subnek 8 alleen de namen in. 

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

Deg Maand Jasr 

Datum: ~ -~ - kóYa 

Neem voorzitter 

Nanee stembureauleden 

S'" — t

s 
' 

`vice 
7.̀

`g , 

9 

'10' 

11 

12 

13S 

14 
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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Líjst 1 -Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

Neem kan6Aae1/KaWHaelnvnmer Hartlel áemmen 

van tler Veen, T. C~hea) (v) ~ i. 

Flederus. H.J. (Henk) (m) 2

Pardon - Pantres, A.AM. (Anneke) (v) 3

~Mesterdiep, J. (Jen) (m) 4

van Duren. J. (MjaJ (v) 5

Bouscvna, A. (PJexander) (m) 6

&onsema - tle Vries, M (Maaike) (v) ~ 

Hulze~ga, G.G.J. (Losse) (m) e

Voogq I.L. (Irma) (v) 9

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

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

Bakker, F.J. (Fred) (m) ~ Z

van der Leerra. IJ.GW. QJsbrand) (m) 73

Udo, H.P. (Hans) (m) 14

Folgerts. H.E. (Rleks) (m) 15 

van Schie, J.C.M. (José) (v) ~s

rN op. 

Subtotaal 

Zet h ek vakja éAn ~fa. 
BapYi refhb met hel le&sta ti~fer. 
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~,1~■ 
Telop.♦ 

ZW h ek velye één ~/er. 
BepF reUns mal hei teelre ciJ(a. 
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Lijst 2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Neem keridtlael/KantlidaelrRrnmer Pentel stemmen 

Fbeger' M" (m) ~ t ' 

Nieland - Kampen. PA. (v) Z t 

Loals, H. (m) 3

Bwrke, JA. (m) 4

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

VeNhuls, J. (m) 6

Vetohuis, Q (m) ~ 

Hulzebos, l (m) 8

Lenting, E.H. (v) e

Loots, H.H. (m) ~~ f 

WiJcl~ers, I. (m) ~~ 

Ruiler, J.K. (m) 12

Wolthuis, M. (m) 13 

de Graak H.G. (m) 14

Slaring - Thalen, Q (v) 15 

Keunl~, M.W. (m) 78 

Massink, H.T. (m) ~~ 

Kiagt, hs. (m) te 

Meiring, S.F.H. (m) 18 

ROReI. L. (m) 20 

Veldhuis, G.H. (m) Z ~ 

van Dalden, A.M. (v) n l 

Haze, H. (m) 23 

Broek -Prins, G. (v) 24 

Subtotaal ~-U-LJ

za h ~ ~~ aan áAe~. 
Bep~n rerh~a met dal taalsla cgfer. 
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Tel ap 

ZN m ek vakje AAn Qfer. 
Bepii rodae md het IeMNe qfm. 
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Lijst 3 - SP (Socialistische Partij) 

Nean karclideel/KaMftlee4unmr PaHal elemmen 

Lesman - Veanstra,l (Joke) (v) ~ 

Vader, T.O. (Thorvreld) (m) z

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

Crceze, R. (RlMard) (m) 5
F 

van Dryk, C. (Conny) (v) e

VaerWory, J. (Joyce) (w) ~ 

van der Laan, S. (Sandra) (v) 8 2 

Leemhiás, R. (René) (m) e

Swaris, R. (Roelf) (m) 10 

Ko~ng, K.W. (Kees) (m) ~~ 

Klaessens -Veenstra, S. (Sonja) (v) 12 

Polat, H. (HOtya) (v) 73 

Vermeer, G. (Gerrit) (m) 74

Croeze-Voo2ee, I.J. (Ivoorre) (v) 15

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

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

Stada, C.J. (Kees) (m) 1e

Mulder, B.H.H. (Bcvend) (m) 10

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

Doeiendans, M. (lAkhie~ (m) Z ~ 

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

IQooLtema, T. (Taard) (m) Z3 

MGhlenberg, AH.M. (Nol) (m) 24 

Tel ap. 

Subtotaal 

z~ h ~ ~mye aan gym. 
BegN reCMe mal I el laatste cfj/m. 
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TN apr 

ZB~ in BII: Vek~e BM C~fG! 
Begin retlNe mal hel leeL~le cYa. 
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Lijst 4 - WD 

Nemn kadNeal / Kevidtlealrxmmm AerVal stemmm 

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

VWpes, M.J. (Herplein) (v) 2

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

Vink, A.B. (DdF) (m) 4 r 

Akkerman. M. (Michael) (m) 5

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

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

Baslens, T. (Tim) (m) e

N§nd. W.E.C.(Wim)(m) 9 2 

OoeU~9, M.J. (Menno) (mJ 10 

Dootje K (Kees)ímJ 
71 

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

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

bok. H.W. (Hans) (m) 74 

Ha~lpg - Baldcer, H. (Ria) (v) 15 

Brunin9. J.J.T. (Janine) (v) 78 

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

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

Tapper, H. (Henk) (m) 19

Kamminga. R.J. (RoellenJ (v) 20 

lal op 

Subtotaal 

zetnes vakja éón ajrer. 
Begh ratlils met hN )aalels cyfm. 
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Lijst 5 -Christenunie 

Noem MentlNae~/Kelwlitleab~unmer AaYal atemiren 

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

Aletschar, M.T. @9arco) (m) 2

Boei, K (Klaas)(m) 3 2 

Folkersma, R. (Roeq (m) 4 2 

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

Prins-IWIze, I.R. (Ingebor9)(w) 6

van de Wetering - Melse, C.T. (Christine) (v) ~ 

Boven, H.J. (Hen~dc Jan) (m) 8

Jansme - tlen Boer, TAW. (Mnetle) (v) 9

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

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

Hoeksema - Sdioenmakar. M.A. (MirenAa) (v) 12 

Ba1U1. G.J. (Geel) (m) 13 

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

&aam, R (Pleleq (m) 15

tle Haan, J. (Jan) (mJ 18 

Bas, J.J. (Johannes) (mJ 17 

Dekker, M. (Meiut) (m) 18 

Nljburg -Pestoor, AM (Margreet) (v) 19

Garnaal, H. (Henk) (m) 20

Tel op 

Subtotaal 

z~ ~ ~ ~a~k ee,~ ~. 
Beph retlNs met hel lae~sle c~er. 
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Zei n ek vakje ódn cgfar 
Bega reWs met het laatste a7fx. 
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Lijst 6 -CDA 

Naan kaMidmt/Km~dJaeVxmmer AeNel stemmen 

Drenih, E. (Erik)(m) ~ t 

van tler Burg -Versteeg, A.P.A (Erianne) (v) Z

NIM. H. (HanY) (m) 3

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

van tler Vlerk, P. (Peter) (m) 5

Stepingwerf. G. (Gerben) (m) 6

Rentrema, P. (Peter) (m) ~ 

deNJnler-lMjRels, A.C.M. (Annelien)(v) 8 ' 

)oosten, J.L. (Kaas) (m) 9

Grashuls, AJ. (APard) (m) ~~ 

van der MelJtlen, M.W. (Maarten) (m) ~ ~ 

ven Ger Burg, H. (Huib) (m) 12

Schuld, H.G. (Gera1G) (m) 13

Vonk R.J. (Roel) (m) 14 

PAo~ema. W.J. (Wim) (m) 15 

Bas. F. (Fré) (m) is 

Tel op . 

Subtotaal 

~ 
z~ m ~ ~~ aai ~r~r. 

Begv~ recMv met hei laete~e cyer. 

~~ 

Tel qp+ 

2e1 n ek vek~e ébn c9ler. 

BapFi reái~a mN het leacsle cgler. 
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Lijst 7 - GROENLINKS 

Naam karNMeal/KaiAitlaelnmme~ Panlel 4lemmen 

Devmarain, RA. (Rosharw) (m) ~ 

Bosschar. A.D. (Alhert)(m) Z 

VJoes4 S.D. (SyWaln) (m) 3

ZWderveen. GA. (Gar) (m) 4

Deanarain, AL. (Arlette) (v) 5

De~roe, M. (Merel (v) s

Mohamed. B. (Bakja) (v) ~ 

Poel - Kuperus, S.T. (SiWia) (v) e

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

Brandsma, L (Elsa) (v) 10 

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

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

Vu, R.D. (Romarw) (m) 13

Meiler, F. (Fred (m) 14 

Hamcrsma, K. (Klaas) (m) 15 

van Leenven, H.J. (Haral~ (m) ~s

tle RulJter, S.FA. (Sjoert) (m) ~~ 

Visschar. H. (Heleen) (v) 78 

Westerkot, O.J. (Ola~ (m) t9 2 

ier Steege, G.G. (Ghana) (v) p 

Post, pA.H. (A4ario) (m) 21 

lel op « 

Subtotaal 
~~LLl 

zx., ~ ~m~ aai, c~e~. 
eed ~an~ m« n~ ~~ ~pc.. 
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Lijst 8 - D66 

Neem kandNaa~/Ksnádae~nunmer Aarlal stemman 

LuHerop, Y.P. (Yannick) ~ 

Lafarta, D. (Danick) Z

Paapst M.H. (MaMieu) 3 2 

FenMs, T.S. (TWne) 4

Ugtendaal, F. (Frank) 5

Smtth, E.D. (E9rrietalAa) 6

Renkema, G.H. (GerarG) ~ 

Deulz, M.P.AM. (Lin) e

Mentin9, A. (Albert) B

Stiekeme, L.H.L. (Lood) ~~ 

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

Pel. T. (Thomas) 12 

Gerrits, P.J.H.M. (Peter) t3

Nlezink ~~~~ (den) 14 

Kuiper, AG. (lUbertJ 15 

Hese, M.J. (Marc) 16 

Liefers, E.M. (Esther) 

lal op 

Subtotaal 

z~ ~ ~ ~ aai grer. 
Been rerhla met liet leal~te U~fer. 
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Zet F ek vakje één p]fer. 
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Lijst 9 - BBB-LMG 

Heerti kawfitlael/Nar~tlmNumia AeMel stemmen 

Kruzen8a, F.A (Nette) (v) ~ L 

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

Bruins. G. (Ger9a~) (m) 3 f 

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

AGcermam. P. (PaVkk) (m) 5

Deelcens, 5. (Sven) (m) s

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

Bosman, M.E. (Mariél) (v) e

Rook, R. (René) (m) 9

van Rolmalen, T.J.G. (71~eo) (m) ~~ 

de Boer, WA (1Mm) (m) ~ ~ 

Schetter. H.J. (Henk) (m) 12 

Min, W.J. (Wessel) (m) 13 I 

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

Wlegmans, S.F.A (Bas) (m) 15

Flikkema, RA. (Robert) (m) 18

Hoving, KKT, (Kof (m) ~~ ~ p 
v 

Tel op + 

Subtotaal ~T'

Zethek vakje één cpim. 
BegFi raTte met hel las~e~e cum. 

T~~~ 

`~~-1--' 

2e~ n ek valva éAn cíj(er. 
Beps reclYa mal tiet laatsla t~fer. 
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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 metde 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. 

lijstnummer en li]stnaam Aantal stemmen 

7 -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 - D66 

9 - 8B8-LMG 

Zet in elk vakja één c9(er. 

Begin rechts met iet Iaa~s~e cljter 
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