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Idl . •~~~~iGali 

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? 

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 zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal. 

Naafloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. 
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Motlal N 70.1 Proces-verbaal van een stembureau 2/22 

~1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

1a Stembureaugegevens tiJdens stemming 

Nummer 

stembueau AdraeAocatie a[ernbureau Dag MaarW Jaer Openingstijden (van -tot) 

Gebouw Muziekverenig(ng 
30 

Heiligelaan 71 A, 9636 CL, Zuidbroek 
16-03-2022 07:30 - 21:00 

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

Nummer 

stembweau AMesllocatie stembureau Oag Maats Jaar Openingstlpen (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 beperkte toegang. 

C~ Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

Q Een stembureau met beperkte toegang. 

(bíj een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 
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Model N 10.1 Pmceaveibaal ven een stembu~ea~ 3/22 

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

voonener(s) nUtemaam 

Swarts 

A.H. Lammers 

J.M. van der Meer 

Visser 

R.O.A. de Jager 

M.J. Hesp 

A.E.M. van der Meer -Boeien 

0 

0 

0 

C~ 

D 

D 

D 
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Model N 10.1 Proces-verbaal van een stembureau 4/22 

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 eerder ingevuld getal moet cangeren kunt u dat in de rechter vakjes doen. 

Streep dan het foute getal door en plaats het geco~igeerrle aantal in het rechter vak. 

Ruime vaar correctie 

Aantal geldige stempassen A 

Aantal geldige volmachtsbewi)zen (schrilte~ijk of vie ingevulde stem- of kiezerspas) @. rl 
T 

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een anders gemeente) C; 

Tel op+ Tel ap+ 

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

~4. Aantal uitgebrachte stemmen 

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

Het aantal getelde stemmen moet gelijk zi/'n 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 ~ S 

Aantal blanco stembiljetten F 

R~ànle var arrectia 

~~ 

Aantal ongeldige stembiljetten G ~/ 
t 
~~ 

TeI aP♦ Tel ops 

Totaal aantal getelde stemmen (E + F + G = H) ~ ~ 8 3 

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen9 

Veiklaardatop volgende pagina. 
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Motle/ N 10.1 Proces-varóaal van een sta~nbuieau 5/22 

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)7 

NEE —. Ga dan door naar rubriek 6. 

JA ~ Verklaardan hieronder het verschil, doorin te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd. 

Er zijn méér Stembiljetten geteld.'Noteer hoeveel stembiljetten er meet z~Jn geteld 

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

Vemreld 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 uftgereikt 

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil 

(vermeld hieronder de endeis verklaringen en het aantal keer dat deze situafie zich hebben voorgedaan) 

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

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

Er kan meer dan Bén 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 andere veeklaringen en het aantal keer dal deze situatie zich hebben voorgedaan) 
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MotlelN 10.1 Proces-verbaal ven een stembureau 6/22 

6. Bezwaren van kiezers 

Hebben aanwezige kiezers 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 tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco 

verklaard, 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 is met de kiezer. Heeft 

hef stembureau een mactie op het bezwaar) Noteer die dan ook. 

Let op: noteergeen persoonsgegevens van kiezers. 

Bezwaren vap kiezers tijdens de stemming 

Bezwaren van kiezers tijdens de telling 
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7. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Waren er onrsgelma6gheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling? 

Voorbeelden: een of meer sfembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen 

hveede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiterfen in of rondom het 

stemlokaal beïnvloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vemreld hce vaak hier sprake van was. 

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 

Onregelmatigheden en bijzonderheden 
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Model N 10-7 Proces-verbaal van een stembuBeu 8/22 

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling 

Noteer in deze nibriek de naam van alle stembureauleden díe bij de telling aanwezig zijn. 

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

LBi Qp: U vult in rubriek 8 alleen de namen in. 

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

Dag MaarW Jaag 

Datum: ~ - ~ ~ - 

Haam vo«zmer 

Namen stembureaWeden 
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Model N f 0-1 Proces-verbaal van eert stembureau 11/22 
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 12/22 

Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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Mode/ N 70.7 Proces-verbaal ven een stembureau 73 /22 

Lijst 1 -Partij van de Arbeid (P.v.d.A.j 

Naam kaMideel/Kentlftleainuivnm AaiNel ateimmen 

van tler Veen. T. (Thea) (vJ ~ 

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

Pardon - Panaas. AA.M. (Mnelce) (v) 3

Késtertllep, J. (Jan) (m) 4

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

Bouwma, A. (Alexander) (m) 6

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

Huizenga, G.G.J. (Losse) (m) 8

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

Ilhan, N. (Nureltin) (m) to 

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

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

van der Leeuw, IJ.C.W. (Wsbrand) (m) 73 

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

FWgerts, H.E. (Rieks) (m) 15 / 

van Sthie. J C.M. (José) (w) 1e

~Tel o,~p+ , 

Subtotaal 
~1~11LJ 

zei ~ e~ ~ ee„ qr~. 
BegNi redNs mal het lee~ele ~(er. 
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~ta~ 

3 
Zetnek vakp bén alter. 

Begin revxa met hel laatste cfjler. 



Motle/ N 10.7 Procesverbaal van een s(embureau 14/22 

Lijst 2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Naam kendclae~/KandMaelnmmer PaN~aleninien 

Pbegar. M. (m) t

NielarM -Kempen. P.A. (v) 2

Loots, H. (m) 3

Buurka, JA. (m) 4 ~J 

Akkerteen - Rilsema, G H. (v) 5

Valthuis, J. (m) 8

VeHhW9, C. (m) ~ 

Hulzebos, J. (m) 8

Lentirg. E.H. (v) e

Loals, H.H. (m) ~~ 

Wi}cf~ats ~ (m) 71 / 

Rufler, J.K. (m) 12 

Wolfhuls, M. (m) 13

tle Grol, H.G. (m) 74

Starteg - Tholen. Q (v) 15 

Keuráng, M.W. (m) ~B

PAessirJc, H.T. (m) ~~ 

Kragt M. (m) 18 

Meineg, S.F.H. (m) t8

Roffel, L. (m) p 

VeMNuis, G.H. (m) Z~ 

van Deltlen. 0.M. (v) n

Haze, H. (m) 23 

B~aek -Prins, G. (v) 24 

Subtotaal 

zet n ek velde abn áJ(er. 
Beps rerhla mal Ae1 ~etate cq(m. 
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L11~~J 

Zal in a& vakje A4n c~/x. 
Bepn ~ecltla met Iiei lee~s~e c5/r. 



Motlel N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 15/22 

Lijst 3 - SP (Socialistische Partij) 

Naam kentlHam/Ksrtlilee~ummer AerYal atemnien 

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

VaAer, T.O. (fhorweld) (m) 2

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

Klaassens, 1. (Ida)(v) 4

Croeze. R. (Richard) (m) 5

van Dijk. Q (Conny) (v) 8

Veendorp. J. (Joyce) (w) ~ 2 3 

van der Lean, S. (SafWra) (v) 8

Lee+Mmis, R. (René) (m) 9

Swarts, R. (RoetP~ (m) ~~ 3 

Koning, K.W. (Kees) (m) ~~ / 

Klaessens-VeensVa,S(Sonje)(v) ~ Z

Polal, H. (HUYya) (v) t3

Vertnaer. G. (Gertit) (m) 14 

Croeze - Voorzee, I.J. Qvomre) (v) 75

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

Oasi, J.J. (JolaMa) (v) 17 

Stade, C.J. (Kees) (m) ~ B

MWder, B.H.H. (Berend (m) 19

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

boevendans, M. (Michleq (m) 21

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

Kbofsema, T. C~)~d) (m) 
23 

MOhlenberg, A.H.M. (Nol) (m) Z4 

Tel op ~ 

SubtoUal 

Zel in ek vaFje Abn oy/ar. 
Beg'vi recMa met net laelsb cYar. 
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~_ 

Zei n ek vakje A9n uj/er. 
Begin recMa mal teel laals~e qlx 



Model N 10.7 Proces-veA»al van een stembureau 16/22 

Lijst 4 - WD 

Neem keMltlee~/NeMAaehwnnx Aantal sleninien 

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

VNpes, M.J. (Marjdeln) (v) 2

PaAantl, H. (Hans-Peer) (m) 3

vxik AB. (Ddr (m) 4 / 

Akkerman, M. (Michael) (m) 5

van Bwren, D. (Oermie) (m) 8

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

Boeteos, T. (Tim) (m) e

Wind, W.E.C. (Wim) (m) s

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

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

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

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

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

Hartoog -Bakker, H. (RW)(v) 15 / 

Bruni~g, J.J.T. (Jende) (v) 18 

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

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

Tapper, H. (Henk) (m) 79

Kamminga, R.J. (Roetten) (v) 20 

7e1 ap 

Subtotaal 

z~ n a« ~~ aai a~~. 
een remes ~ ~ ~ro~e u+er. 

~taa 

TN dp♦ 

3 

Zet n etc vetje één tl}le~. 
Beph reCits mei iel laatste àj/r. 
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MOUeI N 10-7 Proces-verbaal van een stembureau 77/22 

Lijst 5 -Christenunie 

Neem MaMiEeac/KaWitlealrammar AeMel stemmen 

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

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

Boer. K (iQaas) (m) 3

Folkersma, R. (Roel) (m) 4

Knd, G.P. (Gereid) (m) 5

Prins - Krulze, I.R. (Ingeborg) (v) 6

van tle Wetering - Melse, C.T. (ChrlsUne) (w) ~ 

Boven, H.J. (Henàik Jan) (m) e

Jansrtra -den Boer, T.AW. (Annege) (v) 9

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

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

Hoeksema -Schoenmaker, MA. (MlranGa) (v) 12

Bandl, G.J. (Geert) (m) 13 

Diktrema, K.W. (Ka) (m) 74

Bream, P. (Piste+) (m) 16 

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

Bos, J.J. (Johannes) (m) 77 

Dekker, M. (Meiut) (m) 18

Nijburg - Pastwr, AM. (Margreet) (v) 19

Gernael H. (Henk) (m) Z~ 0 

r~ w. 

Subtotaal 
~~~JJ 

Zet N elk vekg éón c~ler. 
Bepri rerltle mei hei leete~e a7lar. 
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Zei In edc veMk Abn tlf(m. 
BB~YI lG f11~91I1 B~ ~ ~~]~B C~BI. 



M11ode/ N f0-1 Procesverbaal van een stembureau 18/22 

Lijst 6 -CDA 

Naam kertlkleat/ Ka~Mftlaelrunmer Aagm etemmen 

Drenih. E. (Erik) (m) ~ 3 

ven tler Burg -Versteeg, A.PA. (Erianrre) (v) 2

Wlntl, H. (FianY) (m) 3 

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

ven der VJerlt P. (Peter) (m) 5

StelSngaert, G. (Gerben) (m) 6

Re~kema. P. (PMer) (m) ~ 

de NAnler- VJjftels. A.0 M. (Moeken) (v) e

toosten, J.L. (Koog) (m) 9 ` 

Grashuis, AJ. (Apard) (m) 10 

van tler Heijden, M.W. (Maarten) (m) ~ ~ 

van der Buig, H. (Huib) (m) 12

Schull, H.G. (Gerald (m) 13 

Vonk, R.J. (Roel) (m) 74

Mdema, W.J. (lMm) (m) 15

Bos, F. (Fré) (m) 16 

Tel op « 

Subtotaal 

Zal in ek veY~e één cijfer. 
Begin tecMS mal het lealsle qfm. 
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~taz 

-.Tel op• 

Zet n etic valye Aén gler .
Begin reWa mei hei laatste Ijler. 
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Lijst 7 - GROENLINKS 

Naam kazNiEeal/Nai~eNuv~wr FaMel stemmen 

Dewna`àn, RA (Roshano) (m) ~ 

Bosscher. A.D. (Albe) (m) Z

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

Zuiderveen, GA. (Ger) (m) 4 / 

Devmarain, A.L. (Arlette) (v) 5

Danoe. M. (RAere~ (w) B

Mohame0, B. (Behja) (v) ~ 

Poel - Kupenis. S.T. (Sdvia) (v) e

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

&andsma. L (Lisa) (v) 10 

Poel, J.AK. (Jan) (m) ~ ~ 

Nkteveen, W.J. (Pim) (m) 12 

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

Mahler. F. (Fred) (m) 14 

Hamcvsme. K (Klaas) (m) 15 

van leeroven, H.J. (Harald) (m) 76

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

Vsscher, H. (Heleen) (v) 78 / 

VJestertwt, O.J. (Ola~ gym) 1e

ter Steege, G.G. (Ghede) (v) Z~ 

Post, M.H. (Mavo) (m) Z ~ 

Tel op 

Subtotaal 2 

zei In emc velge aAer. 

Begin rxhta mel heI laalsie ajfer. 

~1, 
iel ap ~.. -: 

; Zet in ek vekp éón cf~er 
Bep~~ ied~~a met het laatste cYar 
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Lijst 8 - D66 

Naent kenó0aetl KeMitlae~nvnmel Pa~~el alernmen 

LutteroP. Y.P. (YanrHck) ~ 

Lafarra, D. (Dardck) 2

Peapsl, M.H. (Alathiau) 3

Fera~is, T.S. (foie) 4

Uijlendaal, F. (Frank) 5

Smith, E.D. (Esmeralda) g

Renkema, G.H. (Gerartl) ~ 

Deuk, M.P.AM. (Lln) 8

Mentlng, 0. (AIbeR) 9

SUekema, L.H.L. (Luutl) ~~ 

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

Pel, T. (Thomas) ~ Z

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

Niezlnk J.J. (Jan) 
14 

Kuiper. A.G. (Albert) 75 

Hesp, M.J. (Marc) 18 ~ J 

Liefers, E.M. (Esther) ~~ 

Subtotaal 

Zet F ek vakje 46n cy(er. 
Begin retlRa met hel laatste cylar. 
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ZM h ek vakje éAn ajfer 
Bega rorhla Tel twl Iee1,Ve ajlb. 



Mode/ N 104 Proces-valbaal van een stembureau 21/22 

Lijst 9 - BBB-LMG 

Naerri Iwiditlee~ / Ka~wLdaetrummer PaNal stemmen 

Kruzanga, FA. (Nette) (v) ~ 

Brinkkemper. S.E. (Sheron) (v) 2

Brulns, G. (GeNa~) (m) 3

ven Dl~en, M.E. (Marian) (v) 4

Aticertnenn, P. (Patrick) (m) 5

Deekens, 5. (Sven) (m) B

Bres~er, G.B.F. (Gilbert) (m) ~ 

Basman, M.E. (Man@t) (v) 8

Rook, R. (René) (m) 8

van Rolmalen, T.J.G. (fheo) (m) ~~ 

de Boer, W.A (Wm) (m) ~ ~ 

Scheller, H.J. (Henk) (m) t2

Min. W.J. M~se~ (m) 13 

Bos - Wu. M. (AAanekeJ (v) 14 

V~Aegmans, S.F.A. (Bas) (m) 15

FXkkema, RA. (Robert) (m) 18

Fbving, K.K.T. (Kw) (m) ~~ 

T¢~ op « 

Subtotaal 

zet In ek vekp éAn áper. 

BegL'i red'i1s met hel leelete a¢er. 
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~I~ 
TBI 

ZN F ek vetje bón cs/m. 

Begh redtla me[ liet laeble c~fer. 



Model N f0-t Proces-verbaal van een stemb~ieau p2 / Zp 

Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau 
(alleen ín 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. 

Lpstnummer en lijstnaam Aantal stemmen 

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

2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

3 - SP (Socialistische Partij) 

4-WD 

5 -Christenunie 

6-CDA 

7 - GROENLINKS 

8 - D66 

9 - 688-LMG 

Zet in e& vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laa~s~e cijfer. 
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