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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 stembureauledenzljn 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-verhaal. 
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1a Stembureaugegevens tijdens stemming 

Nummer 

stembureau A~kes/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingsóden (ven - toU 

29 M hoofst eat 2, 96u35 AZBvNoordbroek 
16-03-2022 0730 - 21:00 

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

Nummer 

stembureau Adres/bcatie stembweeu Dap Maand Jaar OpeMnysti~0en (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 met een beperkte toegang. 

• Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

p Een stembureau met beperkte toegang. 

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 
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Houd per stemóureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembuseau aanwezig was. 

Aamvezl9 op hel s[rJnbureau: 

Voorletters) Achternaam Dag Maand Jaar 

Klomp E 0~ `.Z ~ 2 Z 

l a3 20 22 
A.C.M. de Winter- Wijffels f 6 0 3 2 p ~LZ. 

l 6 c~32a22 
Bosschar - Geukens 6 D i 2 x 2 2 

D~ 2 0 2 Z 

J.A.M. van Leeuwen ~ ~j D 3 ~6 2 Z 

I o3 20:2.2 

R.C. Welker / 6 D~ O 2 2 

1 x[73 2s2`~ 
H.J. van Leeuwen / 6 02~ 7 0 2 7 

03 2 :22

~G Witteveen -Brouwer Q ~ 2 p ~ 2 

t 63 2a ~. 2 

H.J. Blokker -Tapper ~ 6 3 2 0 2 2. 

l 3 2v 22 

E.C.A. Sijbring -Riks ! Q ~ 20 2 2 

o,~- 1 6 0~ 2 o L 

v

~~ u-en.,..63•-1~-tee-` 

0 

Stembureau Z9 
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--~ ~. --

~m~ ~ ~ ~ ~~ 
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~~o ~~ ~-
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Concept indeling stembureau t6 maart 

Vooaitter ROS Stembus Gastheeddame 

7.00 11.00 Klomp Harald van Leeuwen JAM van Leeuwen Witteveen-Brouwer 

11.00 15.00 Welker BosscherGeukens Winter-WijfFels BlokkerTepper I~d. Lunch 

15.00 18.00 Klomp JAM van Leeuwen Witteveen-Brouwer Harald v Leeuwen Incl Diner 

18.00 21.00 Welker wnterWijfïels Blokker-Tepper Bosscher-Geukens 

21.00 tot' sluit Iedereen ivm telleaLorg datje op tijd bent. 
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3. Toegelaten kiezers 

Aantal toegelaten kiezers 
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen In bi/' A. B en C. 

Tel bij D de aantallen bij elkaar op. 

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

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

Rumte voor wrtectie 

Aantal geldige stempassen A Q 

Aantal geldige vo~machtsbewijzen (schriReliJk of vie ingevulde stem- o/kiezerspas) B..
L _ 

Aantal geldige kiezerspassen (om le stemmen in een endere gemeente) C J~/VT ~~ 
~--~-~ 

Z T~ op t Tel op s 

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

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen urfgebracht 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. 

Ruirnle vaar cafredia 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E g' ~~
/~ (~ ~l 

Aantal blanco stembiljetten 
ILJ~J L~~ 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Tel op♦ Tel ap+ 

Totaal aantal getelde stemmen (E + F + G = H) ~ 2 
.1 

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

Verklaar dat op volgende pagina. 
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Is er een verschil lussen het aantal toegelaten kiezers (subnek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 

(rubriek 4, onderdeel H) 7 

NEE ~ Ga dan door naar rubriek 6. 

JA —. Ve ldaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heet geconstateerd. 

Er zijn méér sbemblljetten geteld. Noteer hoeveel stemWljetten er meerzlJn geteld 

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

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

Er kan meer dan 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 situaóe zich hebben voorgedaan) 

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

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

Er kan meer dan één verlrlaring 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 ís voor het verschil 

(vemreld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situafie zich hebben voorgedaan) 
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6. Bezwaren van kiezers j 

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit? 

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers. 

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

Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling; een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco 
verklaart, het resultaat 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 ís mef de kiezer. Heet 
het stembuseau een 2acóe 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 

--- 
--/U__.. __.___ __ . _ _._ r _ .,_._ __ 
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7. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling? 

Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de stemó~s was vol en er was geen 

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

stemlokaal beinvloedden 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 

__ ~1~ . ~ ~~ __ _ _ ~ :~ 
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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 stembu2auleden. 

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

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

Daq lAaand Jaar 

Datum: ~ - ~ - 2 0 2 6 

Namwn 

11 s 

12` 

13 

14 
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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.) 

Neem kantlftlaet/Nandideelrxmmer /angel stemmen 

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

Fladerus, H.J. (Henk) (m) Z 2 

Pertlon -Panaas. A.A.M. (Amreke) (v) 3 (~ 

Westerdiep. J. (Jan) (m) 4

van Duren. J. (Mla) (~) 5

housema, A (PJexander) (m) 6 2 

&onsema - de Vries, M. (Maaike) (v) ~ 3 

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

Voogd, I.L. (Irma) (w) e

Ilhan, N. (Nwaltln) (mJ 10 

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

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

van Oer Leeuw, IJ.C.W. (IJsbrarM) (m) 73 

Udo. H.P. (Hens) (m) 74 

Folgerts, H.E. (Rleks) (m) t5

van Schle, J.C.M. (José) (v) 18 ' 

Tel op+ 

Subtotaal ~T" J

Zet In eá vekp ébn aÁer. 
Bepin retiilE mB~ he11ee1.Ve c~Bf. 

Zethek vek~a één aj1x. 
BegFi rotlila mol hel lael&e C~IQ 
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Lijst 2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Neem kendiEeel/KenCgeatrxnimm Aaltel panmen 

Ploeger, M. (m) ~ 

Nlelantl -Kampen. P.A. (v) Z

LooLs, H. (m) 3

Bwake, JA. (m) 4

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

Valthuis, J. (m) s

Valthuis, C. (m) ~ 3 

Hulzehas, J. (m) 8

Lentmg, E.H. (v) 9 S 

Loots. H.H. (m) 10 

Nh}chers, L (m) 11 

Ruiler, J.K. (m) 
12 ~L 

J 
O 

Welthuis, M. (m) 13 r 

de Groot, H.G. (m) 14

Slaring' Ttwleq C. (v) 15 I 

KeuNng. M.W. (m) 18 

Massink H.T. (m) 77 

Kragt, M. (m) 18 

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

Roffel, L (m) p

Ve~Nuis, G.H. (m) 21 ~j 

van Dalden. A.M. (v) 22 

Haze, H. (m) z3 

Tel op ~ 

Subtotaal ~ l~ 

z~ m ~ ave eau ap r. 

Beph rechla mei Iiel laatste cYer. 
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~f2c 

~T~ aa 

~ 2G 

~a~~~~~~ 
Beph rewa met hel laatste qta. 
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Lijst 3 - SP (Socialistische Partij) 

Neem kaMidael/Kai6daetrvnmer Aallel stemmen 

Lesman -Veenstra. J. (Jake) (v) ~ 3 

Vader, T.O. (Thawaltl) (m) 2 I 

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

Klaassens. 1. (Itla) (v) 4

Croeze, R. (Rlchar~ (m) 5

van Dijk. C. (ConoY) (w) 6

Veendorp. J. (Joyce)(v) ~ 

van der Laan, 5. (Sandra)(v) 8

Leemhuis, R. (René) (m) 9

SweAs, R. (Rcel~ (m) 70 

Kwikeg, K.W. (Kees) (m) 11 

IQaassens - Veeneáa, S. (Sonja) (v) 72 

Polak, H. (Hulya) (v) 13

Vermeer, G. (Gemq (m) 14

C~oeze -Voorzee. I.J. Qvonne) (v) 15 

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

OesL J.J. (JolanOa) (v) 17 

Sfatla, C.J. (Keas)(m) 
18 

Mulder, B.H.H. (Berend) (m) t9

NorOer. F.G. (Ria) (v) p

Doeventlans, M. (Michieq (m) 21 

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

Kloot9ema, T. (fl~b) (m) 
23 

Molenberg. A.H.M. (Nok (m) 24 

Subtotaal ~ S 

zei ~ ~ ~}, aan paar. 
BegYi eedlis mal hel le&ele gjfBf 
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2N n etc vakje 6én aller. 
Bega rec~Ya met hq la&sta cghr 
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Lijst 4 - WD 

Oflerelns, E.J.K (Evert) (m) ~ F 4 

VWpes. M.J. (Marjolein) (v) 2

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

Vink, A.B. (Dolf (m) 4 ' 

Akkerman, M. (!~&chaep (m) 5

van Bwren, D. (Dennie) (m) 6

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

Boeteos, T. (Tim) (m) 8

Wind. W.E.C. (1Mm1 (m) 9

Oostlog, M.J. (Menno) (m) 10 

Dootje, K (Kees) (m) 17 

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

Lockhan, H.G.J. (Henk) (m) 73

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

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

B~uMng, J.J.7. (Janine) (v) 1e

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

Batelaan, J.H. (Jan) (m) 1e

Tapper, H. (Henk) (m) 19

Kammanga. R.J. (Rcelien) (v) ~ 

r~q,. 

Subtotaal 
~ ~9 

Zethek veY.R bén cWer. 
88QI11 IK11191118~ ~ ~~l~! C~Bf. 

Sfemóureau 29 

~_ 

Tai pp 

~~~~~~ ~9 
Beps reMla met hel laatspe c¢a/. 
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Lijst 5 -Christenunie 

Neem kmtliCeat/KaMAae4Wnmx Panlel Nertsmen 

Joostens, N. (Niels) (m) ~ 

Metscher, M.T. (Alarco) (m) 2

Boer. K. (Klaas) (m) 3

Folkersma, R (Roeq (m) 4

Knd, G.P. (Gerard) (m) 5 I 

Prins - Kruize, I.R. (Ingeborg) (v) e ~ a 

van de Wetering - Melee, C.T. (Christlne) (v) ~ 

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

Jansma -den Boer, TAW (Amette) (v) 9

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

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

Hoeksema -Schoenmaker, M.A (Mlrantla) (v) 12

Bondf, G.J. (Ge~t1 (m) 13

Diktrema. K.W. (Kor) (m) 14 

&aam, P. (Pieter) (m) 15

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

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

Dekker, M. (tdeinQ (m) 78 

Nryburg -Pastoor, A.Aq. (Margreet) ty) 19 

GemaaC H. (Henk) (m) 20

Tel op + 

Subtotaal 
~J_LJ~I 

za n ~ ~~ ee,~ ~~.. 
Bega rechts met hel IaeMe c5far_ 
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~~ 

TeIW♦ 

t_iJ_L—J-~fJ 

zx rn ea ~n eeg ap r. 
Beps rerhta ma[ hei laatste cg(ar. 
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Lijst 6 -CDA 

Naxn kenótlael / KaiálEealnuinnier AeNel Menin~er~ 

Drenth, E. (Erik)(m) ~ 

van der Burg - Versleep, A.PA (Erlanne) (v) 2 ' ~ 

KSnd. H. (HarM (mJ 3 2 

Mlq M.N. (Mara) (v) 4

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

S[ellágwert, G. (GerOen) (m) e 

Rentrema, P. (Peter) (m) ~ 

Ge NAMer - WiJHels, A.C.M. (M~relien) (v) 8 2 

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

Cxashuls. A.J. (AYarO) (m) 10 

van der Mei~tlen, M.W. (Maarten) (m) 11 

van Oer Burg, H. (Huib) (m) ~Z 

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

Vonk R.J. (Rce~ (m) 74 

Molenre, W.J. (Nhm) (m) 15 ' 

Bos, E (Fré) (m) 16

~Tel op a 

Subtotaal 

Zet n ek velye ddn Gjla_ 
Bepin rechts met hel laatste ~fer. 
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~taa 

Z 

~a~~~~ 
BegF~ retlita mei het Ieeia~e gler. 
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Lijst 7 - GROENLINKS 

Naam kar~ddeat/KeMftleeVxmnia PaVal stemmen 

Dewnaraln, RA. (Roshano) (m) ~ r 

Boasc~er, AD. (Albert) (m) Z

Woest, S.D. (Sylvaln) (m) 3

ZulOerveen, GA. (Ger) (m) 4 3 

Dewrurain, A.L. (Arlege) i~) 5

Darroe. M. (Merel (v) e

Mohamed, e. (eahja) (w) ~ 

Poel - Kuperus. S.T. (SIIWa) (v) 8 Z 

Roossien, C.H. (Camren) (v) 9

BrarMsme, L (Lisa) (v) ~~ 2 

Poel, J.A.K. (Jan) (m) ~ ~ ' 

Witteveen, W.J. (PimJ (m) 12 l.~ 

IJu, R.D. (Ranano) (m) 13

Mahler, E (Fred) (m) 74

Hemersma, K. (Klaas) (m) t5

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

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

VlssUer. H. (HNeen) (v) 18 

Westerhal. O.J. (Ola~ (m) 19 

dar Steege, G.G. (Gherie) (v) p 

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

TN op♦ 

Subtotaal 

zag ~ ea~.~ro ~ ~«. 
BepYi redits met hel laatste qla. 
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'. Tel ap+ -. 

ZM n ek vakje bén cy/a_ 
Begin retlNa mN hel lee~a~e c~lr_ 
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Lijst 8 - D66 

Lulterop, Y.P. (Yannick) ~ 

Lafarte, D. (Danick) 2

PaapsC M.H. (Mathleu) 3

FenMs, T.S. (Tdne) 4

Ui}lendaal, F. (Frank) 5

SmfU, E.D. (Esmerelda) 8

Renkema. G.H. (Gerard) ~ I 

DeuK, M.PA.M. (Lid) 8

Mentin9, A. (PJbeA) S

SUdcema, LH.L (Luud) ~~ 

ter Veer, R.M. (Remry) 71 

PH, T. (Thanes) 12 

Gerrits. P.J.H.M. (Peter) 73 

Nlerink J.J. (Jan) 14 

Kuiper, A.G. (Albert) 75 

Harp, M.J. (Marc) iB 

Liefers, E.M. (E9ther) ~~ 

lel op 4 

Subtotaal 2 T 

za m er.~pa aai y~e. 
Bega rotlVa met tal Welare cy/a_ 
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Zet F ek velde éón cgfa.
Bepir~ rechla me[ hel teelvla cgbr 
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Lijst 9 - BBB-LMG 

Neem Meridtlaet/KaMiCealnimmer AaiYal s~ann~en 

Kruzerga, FA. (Nette) (v) ~ 

Rookkamper, S.E. (Sharon) (v) Z 4 

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

Adcermann, P. (PaVidc) (m) 5 j 

Deekens, S. (Sven) (m) e ' 

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

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

Raok, R. (René) (m) 8

van Rasmalen, T.J.G. (Theo) (m) ~~ 

Oe Boer, WA. Mím) (m) ~ ~ 

Scheller, H.J. (Henk) (m) ~ Z

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

Bos - Wu, M. (Marieke) (v) t4

lMegmans, S.FA (Bas) (m) t5

Flikkeme, RA. (Robert) (m) 16

Hoving. KK.T. (Kor) (m) ~~ k 

TN op 

Subtotaal ~ ~ 

z~ ~ en ~aw eeg ~>. 
8eprt~ reCils met M lealate a~lr. 
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~1A~ 

....Tel op♦ 

2 

Zal in ek vakje AAn gfer.
eega re~iVe mei hei laatste a)fer. 
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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 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. 

~ijstnammx en lijstnaam Aantal stemmen 

t -Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

2 - GemeenteBelange~ Midden-Groningen 

3 - SP (Socialistische Partij) 

4-WD 

5 - ChriStenUnie 

6-CDA 

7 - GROENLINKS 

8 - D66 

9 - B68-lMG 

Ze( in elk vakje één ciÍfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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