
Model N 104 Proces-verbaal van een stembuseau i /22 

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 Mídden-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-vetbaai 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 zsjnverantwoordelijk voor het correct en volledig invullei van het proces-vetbaai. 
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 AdresAocatle stembureau Dag Maand Jaar Opertlngstijden (van -tot) 

27 u iia~naplein~ 1, 9649 BX, Muntendam 
16-03-2022 07:30 - 21:00 

1b Stembureaugegevens tijdins telling 
Als de telling op een andere lotsb's plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in. 

Nummer 

stembweau Adreslocatie stembureau Dag Maand Jaar OpeningstljAen (van -tot) 

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 bepeilcte toegang. 

• 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 

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

Aamvezig op het stembureau: 

voorletteKs) nchtemaam 

~J  van Duren 

Rakers 

G.J. Damveld 

van Weerden 

Brinkman - Pentenga 

A.E. Hartman - Kruizinga 

Zuiderra 

van Leeuwen - Vegt 

~T  Wiering -Oosterhuis 

(~ 

m m 

m m 

m m 

m 

m 

~~l 

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 óij elkaar op. 

Indien u een eerderingevuld getal moet co~ngeisn kunt u dat in de rechter vakjes doen. 

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

Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schri/telijk o/via ingevulde stem- of kiezerspas) 

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

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

rel op . 

~ ~:~CY~ 

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

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 

Aantal blauw stembiljetten F. 

Aantal ongeldige stembiljetten G 

ruw. 

Totaal aantal getaldo stemman (E + F + G = H) 

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk 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 (~uóriek 3, onderdeel D) en het aantal Wfgebiachte stemmen 

(rubriek 4, onderdeel H)? 

NEE —. Ga dan doornaar rubriek 6. 

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

Er zijn méér gtembliJetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er heer zlJn geteld 

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

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

Er kan meerdan één verklaring zin. 

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 voorgedaan) 

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. 

Er kan meer dan één verklaring 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 anders verlAaringen en het aantal keer dat deze situafie zich hebben voorgedaan) 
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6. Bezwaren van kiezers 

Hebben aanwezige Idezera bezwaren geuit? 

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers. 

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

Voorbeelden van bezwaren van kiezers Ujdens de telling: een stem worclt onterecht geldig, ongeldig of blanco 
verlrlaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaaM, het resultaat van de telling is onjuist. 

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-ve~óaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de kiezer. Heen 
het stembureau een 2actie 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 

Wa2n er onregelmaógheden of b~zonde~heden Gjderrs de stemming en telling? 
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren fe laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen 
(weede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het 
stemlokaal be)'nvlcedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden o/bRonderheden en vermeld hoe vaak híer sprake van was. 
Le[ op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 

Onregelmatigheden en 
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zin. 

Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. 

Leo : U vult in rubriek 8 alleen de namen in. 

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

Da Maa~W Jaar 

Datum: \ -~ - d2Z 
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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 keMHaet/Nan~litlae~nunmer Panml Remmen 

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

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

Pardon-Pencras,A A.M. (Anneke)(v) 3

WaeterGlep, J. (Jan) (m) 4

van Duren. J. (Mla1 (~) 5

Bouwma, A. (Ale~carMer) (m) 6

Bronsema - de Vlies, M. (Maa~lce) (v) ~ 

Házenga, G.G.J. (Losse) (m) B 1 

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

Ilhan, N. (Nuretón) (m) ~~ 

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

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

van der Leeuw, IJ.C.W (IJsórer~ (m) 13 

Utlo. H.P. (Hans) (mJ ib 

Folgerts, H.E. (Rieks) (m) 15 j 

van Schle, J.C.M. (,bsé) (v) ~s 2 

Tel op. 

ZN N elk vaMje A4n ayx. 
Beps racMa met iet Fealsle gler. 
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,̂ ,T_Tei ap t 

Zet n elk vakja éAn 4~a. 
Begir~ radNs met hel laelate gfer. 
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Lijst 2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Naam Man0i0ae1/NendiCmVvnmer Panlel stemmen 

Pbager, M. (m) ~ 

Nl~and -Kempen, PA. (v) Z l a 

Look, H. (m) 
3 ~- 5 

Buurtre, JA. (m) 4

Akkertaan - Ritserna, G.H. (v) 5

Vetthuis, J. (m) 6

VNihuls, C. (m) ~ 

Hulzebos, J. (m) e

Eenling, E.H. (v) 9

Lools, H.H. (m) ~~ ~ 

N11cl~ers. I. (m) 71 

Rotter, J.K. (m) 12

Kbllhuls, PA. Im) 
13 

tle Grook H.G. (m) t4

Keuring. M.W. (m) 16 1

Massink H.T. (m) ~~ 

Kfagt, M. (m) 18 

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

Roltel, L (m) p

VeldNmis, G.H. (m) 2~ 1 

van DelGen, A.M. (v) 22 

Haze, H. (m) Z3 

&aek -Prins, G. (v) 24 

Tel ap t 

Subtotaal 

zet ~n eec vale éan cder. 
Beps reWn met hel IeaUla c9#er. 
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7}AF. 

Tel op+ ~ ~ 

~~~ ~ 
Begin retl4n mei het laatste cyler. 
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Lijst 3 - SP (Socialistische Partij) 

Naem karrfdee[/Ker~tlftleeNunmer Aslel atemn~m 

Lesman -Veenstra, J. (Joke) (v) ~ 2 

VaOer, T.O. (7horwald) (m) 2

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

Kleassens, I. (ba) (w) 4

Crceze, R. (Rkhartl) (m) 5

van Dqk, C. (ConnY)I~) 8 + 

VeenawP, J. (,bYce) (v) ~ 

van der laag S (Santlre) (v) 8

leenhuis, R. (René) (m) 9

Swarts, R. (RoelF) (m) 70 

Koning. K.W. (Kees) (m) 11 

Klaassens -Veenstra, S. (Swrya) (v) 12

Plot, H. (HOrya) (v) 13 

Vormeer, G. (Gerrd) (m) 14 

Croaze -Voorzee. I.J. (Nonrie) (v) 15 

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

Oost, J.J. (Jdanda) (v) 17 

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

Mulder. B.H.H. (Berend) (m) 19 

Norder, F.G. (Rla) (v) 20

boevendans, M. (!%chieq (m) 27

Hut, H.J. (Harty) (m) 22 

godsoma, T. (TJaartl) (m) 23 

MUhlenberg, AH.M. (Nd) (m) 24 

Subtotaal 

Zel rn ek vN~{e 46n cSfer. 
Beryn rMNa met het leatnte c5fer. 

Stembureau 27 

~_ 
TBl ap+ 

~.~ 

Zel n ek valgo éón c5/v_ 
Beph refh~s mM hoc teerste ~_ 
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Lijst 4 - WD 

Na&n ksMAeal/Kmgtlealnmmx AerYel stemmen 

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

Vulpel. M.J. (MarjWein) (vJ 2

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

~lmk A.e. (~ (m) 4

Akkerman. M. (MrcJiaep (m) 5

ven Buwen, D. (Dennis) (m) e ~ 

van Steenbelgen, J. (Jan~eke)(v) ~ 

Boslens, T. (Txn)(m) e 

VNIM, W.E.C. (Wim) (m) 9

Oosfing, M.J. (lAerreo) (m) 70 

Donge, K. (Kees) (m) ~ ~ 

Aardse. J.T. (Theo) (m) ~2 1 

Locichom, H.G.J. (Henk) (m) 13 ` 

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

Hartoog -Bakker, H. (Ria) (v) 75

BniNn9, J.J.T. (Janine) (v) 18

Schrage, G.G. (Gerke) (m) 17 

Batelaa~, J.H. (Jan) (m) 1e 

Tapper, H. (Henk)(m) t9

Kamminga, R.J. (Roetyen) (v) ~ 

Tel op a 

Subtotaal 

z~ n ~ ~m~n eau mag. 
Beph reUib met imt tae~ete cola_ 

~ta~ 

',7el op+ 

Zet in eá velge Aén a71r. 
Begin ieclan met hei lestab qtr. 
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Lijst 5 -Christenunie 

Neem k&kidael/KenQKlaelnmmer AeMal stemmen 

Jooetens, N. (Niels) (m) ~ 

Metacher, M.7. (Marco) (m) 2 1

Boer, K. (Kleas)(m) 3

Fdkersme, R, (Roei (m) 4

Knol. G.P. (Gerartp (m) 5

Pdns - Kru¢e. I.R. pngebory) (v) 8 ~ 

van de Weterirg - Melse, C.T. (Chrisllne) (v) ~ 2 

Boven, H.J. (Neodok Jan) (m) e

Jansma -den 8cer, TA W. (An~mtle) (v) 8

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

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

Hceksema - Schoenmaker, MA. (lkranAa) (v) 72

Rondt. G.J. (Geert) (m) 13 

Dikke~na, K.W. (Kor) (m) 14 

Braam, P. (Pieter) (m) 15

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

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

Dekker, M. (Melnq (m) 1e

Ny~urg -Pastoor, A.M. (Margreet) (v) 10

Gemaal, H. (Henk) (m) ~ 

iel ap t 

Subtotaal 

zag n ~ ~ aai pre.. 
Bap~n reUge mei hel helste tij(e/ 

~taz 

`.Yel opM. ;. 

~\ 1 

ZN In ek velga óén cgly. 
Begin rerhla mei hel lealsle cS/er. 
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Lijst 6 -CDA 

11BBffIMSIti1~981/Kb1tlÍ[~BBtrlUllmx AH48~NB111n16l1 

Drenth, E. (Erik) (m) ~ 

van der Burg -Versteeg, A.PA. (Erianne) (v) 2
Z 

WiM. H. ~~Y) (m) 3

Min. M.N. (Hela) (v) 4

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

S~e~ingwert, G. (Galben) (m) e

Rentrema, P. (PeteQ (m) ~ 

de Nínter - Wrjffels. A.C.M. (Mnellen) (v) 8 .1 

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

CxashWs. A.J. (Allar~ (m) 10 

van der Megden, EA.W. (Maarten) (m) ~ ~ 

van der Bwg, H. (HUID) (m) ~ Z

SchuM, H.G. (Gerald (m) 73 

Vwdc, R.J. (Roeq (m) 14

Mdema. W.J. (NAm) (m) 15 

Bos, F. (Pré) (m) 76 

rel op. 

Subtotaal 
~J~sJJ~ 

zei ~ ~n.~m~ ea„ ~. 
Begin redks mei hei laelsle qlx. 
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t~1/ J_J 

Zal n ek velo 4én cSfer. 
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Mode! N 10.7 Proces-verbaal van een stembureau 19/22 

Lijst 7 - GROENLINKS 

Dewnaraln, RA. (Roshano) (m) ~ 

Roesther. A.D. (Nóed)(m) Z

VJoes~, S.D. (SyNain) (m) 3 l 

Zuiderveen, GA. (Gei (m) 4

Dewnarain, AL (AAette) (v) 5 5 

Danoe, M. (Alerel) (v) e

Mohamed. B. (saMa) (w) ~ 

Pcel - Kuparus, S.T. (SIAria) (v) e

Roossien, C.H. (Carmen) (v) B

8randsma. L (Elsa) (v) 70 

Poel, JAK (Jan) (m) ~ ~ 

Nftleveen. W.J. (Pim)(m) 
72 

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

Mahler, F. (Fred) (m) 74

Hamersma. K. (gaas) (m) 15 

van Leeuwen, H.J. (Harel~ (m) 18 

de RuiJter, S.FA. (Sjoert) (m) ~~ 

Vlssrlier, H. (Heleen) (v) 1e

Westerfes( O.d (Ola~ (m) 18 

tar Steegs, G.G. (Gherie) (v) Z~ 

PosC M.H. (Mario) (m) 21 

Subtotaal 

z~ m eeg ~a9e ~ ~~-
Bepn retltle meI11B1 b9~s1e c.S/a. 
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'=TN op♦ 

Zet n ek valgp Aén qfx. 
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Lijst 8 - D66 

Neem kenGiOam / KenGdeabMrnmer Panrel xemrnen 

Lutterop, Y.P. (Yannidc) ~ l 

Lafarre, D. (DaNcic) 2

Paapst M.H. (Malhieu) 3

Fennis, T.S. (Toine) 4

UijtenAaal, F. (Frank) 5 2 

SmiN, E.D. (Esmeraltla) e

Renkema, G.H. (Gerard) ~ 

Deulz. M.PA M. (Lin) e

PAentlng, A. (Albert) 9

Stiekema. L.H.L. (Lw~ 
10 

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

Pel, T. (thomas) 12

Gerrits, P.J.H.M. (Peter) 
13 

Niazink ~~~~ (den) ib 

Kuiper, AC>. (PJbert) 15

Hesp, M.J. (Marc) 18 ` 

Lia/ars, E M. (Esther) ~~ ~ 

Tel op ~ 

Subtotaal 

zei ~ ex v~ye aan 
Bagn redMs met het laatste eter 

nfaz 

~-l--i 

Zei n ek vakje éAn a~fer. 

Begin retlYs met het laelete djfer. 
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Lijst 9 - BBB-LMG 

Nean Iwtlltlaal / KeMóiaebnirvner lwJel e~emmen 

Knue~a, FA. (Netla) (v) ~ 

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

Bruins, G. (Gerga~) (m) 3

van Dgken, AC.E. (Marian) (v) 4

Adcermarm. P. (Pe~nck) (m) 5

Deekens, S. (Sven) (m) e

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

Bosman, M.E. (MaABt) (v) 8

Rook, R. (René) (m) 9

van Rwrnalen, T.J.G. (l heo) (m) ~~ 

G8 Boer, W A (Wim) (mJ 
11 

Stliefier, H.J. (Henk) (m) 1z

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

Bos - Wu, M. (Marleke) (v) 74

V`legmans, S.FA. (Bas) (m) 15

Flikkema, R.A. (Robeh) (m) t8

Hoving, K.KT. (Ka) (m) ~~ 

~-~- r~~a~,: 

Subtotaal ~—=, v, U~ 

Zei m Nk valge éón ci71az. 
B D~1 lBG119 TBC hB~ ~913~G CfjfB'. 
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TBC OP # 

L~L,J 

Zal F alc velge 6An iR~er. 
B~igv~ raGia mei hei IaeUte gfer. 
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau 
(alleen 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 telling op lijstniveau heeft verricht. U vult de resultaten van de voorlopige feeling op lijstniveau in 

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

LljsUwmmer en 19sinaam Aantal stemmen 

7 -Partij van tle Arbeid (P.v.d.A.) 

2 - GemeenteBelangen Mitlden-Groningen 

3 - SP (Socialistische Partij) 

4-WD 

5 - ChrisienUnie 

6-CDA 

7-GROENLINKS 

8 - D66 

9-866-LMG 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts me( hei laatste cijfer. 
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