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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-veróaai 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. 

Na afloop van de telling ondertekenen alle stembureauieden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. 

Stembureau 31 
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1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

1a Stembureaugegevens tijdens stemming 

Nunvner 

stembureau Atlres/bcatle stembureau Dag Maand Jaar Openi~stlJOerr (van -top 

31 De Broeckhof 
16-03-2022 0730 - 21:00 

W.A. Schoftenweg 18, 9636 BS, Zuidbroek 

1 b Stembureaugegevens tijdens telling 
Als de te0ing op een andere Ixafie plaatsvindt dan de stemming, vu! dan hier de gegevens in. 

Nummer 

stembureau Adres/1oceUe stembureau Dag Maand Jaar Openinpstljden (van-toq 

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. 

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 

Stembureau 31 
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembuseau aanwezig was. 

voonetter(s) nditemaam 

G.G.J. Huizenga 

F.W. Wind -Bolwijn 

Baarda 

D.M.E. Poot - Marliena 

H.J. Pater 

Schuur 

Boneschansker 

Swierenga 

Loots 

Stembureau 31 
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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 eerrleringevuld getal moet corrigeren kun[ u dat in de rechter vakjes doen. 

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

Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of vie ingevulde stem- olkiezarspes) 

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

ruw. 

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

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

Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan hef 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 blanco stembiljetten F `3 

Aantal ongeldige stembiljetten G, ' 

Tel op+ 

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

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

Verklaar dat op volgende pagina. 

Stembureau 31 
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten 

Is er een veeschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal udgebrachte stemmen 

(n~ónek 4, onderdeel H)? 

NEE-. Ga dan doornaar rubriek 6. 

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

Er zijn ntéér stémblljetten geteld. Noteer hpeveel stéfnblljetten er meer zijn getold 

~~ Mogelgke verklaringen voor het verschtl 

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

Er kan meerdan één verklaring zijn. 

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt I n ~ 
L— J 

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 sftuafie zich hebben voorgedaan) () 

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil 

Ve~neld hieronder het aantal keerdat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan. 

Er kan meer dan één verklaring zin. 

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd 

Aantal keren dal 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 verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan) 

Stembureau 31 
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6. Bezwaren van kiezers 

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuk~ 

Bezwaren zijn klachten of opmeilcingen van kiezers. 

Voorbeelden van bezwaren van kiezers ó~dens 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 worc/t onterecht geldig, ongeldig of blanco 

veldaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist. 

Leg alle bezwamn van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stemóumau het niet eens is met de kiezer. Heeft 

het stembureau een reactie op het bezwaar Noteer die den ook. 

Let op: noteergeen persoonsgegevens van kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

Bezwaren van kiezers tijdens de telling 

Stembureau 31 



Mbde/ N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 7/22 

7. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Wa2n er onregelmafigheden of bi/'zonderheden tijdens de stemming en telling? 

Voorbeelden: een of meer stembuieauleden waren te laat of zijn niet gekanen, 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 

stemlokaalóel'nvloedden 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 

Stembureau 31 
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Noteer in deze n~óriek de naam van alle stemóuieauleden die b~ de telling aanwezig zijn. 
Dat zíjn in elk geval de voorzitter en minimaal dne ande2 stemóureauleden. 

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

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

Dap Maand Jaar 

Datum: ~ -~ - 2p 2L 

Naam worzlner 

s ~~w~ e r 

s '~ 11. S ch 
n es ch czn ~ 

'$ 

8' p 

90 

17l 

;`12 ̀s 

13 'i 

i14 

Stembureau 31 
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 

Stembureau 31 
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Lijst 1 -Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

Naam Ya~dgae[/KeridltleeWmmer AeMel elemman 

van tler Veen, T. (Thea) (v) ~ 6 

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

Perdm - Panaas, AA.M. (Moeke) (v) 3

Weslertllep, J. (Jan) (m) 4

vare Duren. J. (MIaJ (v) 5

Bouwma, A. (Ala<aMer) (m) 6

Bronsema - de Vries, M. (Maaike) (v) ~ S 

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

Voagtl, I.L. (Irene) (v) 9 2 

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

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

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

van der leeuw, IJ.C.W. (IJsbrem (m) t3 1 

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

Fdgeris, H.E. (Rleks) (m) 15

van Schie, J.C.M. (José) (v) 18 

iel op . 

Subtotaal 
~J_L~7L~1J 

Zet a~ ek vek~e dón c~ar 
BepFl fBGl19 TBI ile~ IBBWG C9(B! 

Stembureau 31 
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r~i' 

Zel n ek vek~a één cijfer. 
BBpin retll~s mel he[ Iaslele gfef. 
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Lijst 2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Naam ka~&dasi/1(aiAideatrxmmx Penel aldnmen 

Pbeger. M. (m) ~ 

Nieland -Kampen, PA. (v) Z 9 

Loots, H. (m) 3

Buurka, JA. (m) 4

l+kkerman - Rilsema, G.H. (v) 5 S.

Vilthuls, J. (m) 6 r 

Valthuis, C. (m) ~ 

Hulzebos, J. (m) 8 r~ 
v 

Lentlng, E.H. (v) e 

Loots. H.H. (m) 10 

Ruiter, J.K. (m) t2

VJdUuis, M. (m) 13 

de Groot, H.G. (m) 14

Slaring - Thden, C. (v) 15 

KeuMng, M.W. (m) 76 

Massink, H.T. (m) ~~ ' 

Kre9~, M. (m) 18 

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

ROReI, L (m) 20 2 

VeIdNULs, G.H. (m) Z~ 

van Dalden. A.M. (v) 22 

Haze, H. (m) ~ 

Broek - Pdns, G. (v) 24 1 

Tel op + 

Subtotaal 

Zet F elk vakli AAn cyer. 
Bega vetlila mei hei laels~e ajtaz. 

~ta~ 

Tel ap 

Zal In ek vaYje 69n c~(x. 
Beps rxlYe mal tje! laalele c~a. 

Stembureau 31 
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Lijst 3 - SP (Socialistische Partij) 

Neam k~Ml~ee1/KvMfdaaUMmmer Aantel stemmen 

Lesman - Veenstra, J. (Joke) (v) ~ 5 

Vetlor, T.O. (Rwnvald) (m) 2

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

Klaassens, L (Ida) (v) 4 3 

Croeze, R. (RiGwrd) (m) 5

van Dgk. Q (Conny) (v) B

Veendorp. J. (Joyce) (v) ~ 

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

teamhuls. R. (René) (m) 9

SwaRs, R. (Roet (m) ~~ 

Konhg, K. W. (Kees)ím) 
11 

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

Plet, H. (HGlya) (v) 
73 

Vormeer, G. (Gertfl) (m) 14

Croeze -Voorzee, I.J. (Ivonne) (v) 
t5 

van Embtlen. H. (Henk) (m) 
18 

Dost J.J. (JdanOa) (v) ~~ , 

Sfatla. C.J. (Kees) (m) 
18 

Mulder, B.H.H. (Berend) (m) 79

NwOer. F.G. (Ria) (v) 
20 

Dceventlens, M. (Michiel) (m) 21

HW, H.J. (Harry) (m) 22 

I(botsema, T. C~l~~~ (m) 
23 

MGhlenbeig, A.H.M. (Noq (m) 
z4 

lel op. 

Subtotaal ~`J

za ~ ek.akp eao a}rer. 

Begh retli~s met M Imlate cgfer. 

]1aa 

Tel op i 

Zet n ek vel~je Aén t~fer. 
Begin retlHs mN neb laatare c fer. 

Stembureau 31 
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Lijst 4 - WD 

Nearn k~àdae~/KaWitleMxmmr Aantel rtanman 

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

Vulpeg, M.J. (Mar)oleln) (v) z

P~land, H. (Hans-Peter) (m) 3 3 

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

Akkerman, M. (Michaep (m) 5

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

van Steenber9eq J. Nenneke) (v) ~ 

Koelens. T. (71m) (m) 8

VJnd. W.E.C. (Nhrtp (m) 9

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

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

Partlse, J.T. (Theo)(m) 12 ' I 

Lociciwrn. H.G.J. (Henk) (m) 13 

~k H.W.(Hans)(m) t4

HeRong -Bakker, H. (Ria) (v) 15

&uning, J.J.T. (Janine) (v) 16 

SCMa9e. G.G. (GeAce) (m) 17 

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

Tapper, H. (Henk) (m) 19

Kemminga, R.J. (RaeNen) (v) p 

iel uP 

Subtotaal 

Zethek vek~e AM cjl . 
Beps retl%s mal het lae~ate cfjfm. 

Stembureau 31 
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Begin recfHs mM Mt lee We cijfer. 
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Lijst 5 -Christenunie 

Naem karKlideel/KIDnCNastrMinmer Asnl~sfenumri 

Joostens, N. (Niels) (m) ~ 3 3 

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

Boei. K. (Klaas) (m) 3

Folkersme, R. (Roel) (m) 4

Knd. G.P. (GeraNJ (m) 5

Prins - Kruize. I.R. (Ingeborq) (v) e `Z 

van da Wetering - MNse, C.T. (Christlne) (v) ~ 

Boven, H.J. (HenO~k Jan) (m) 8

Jansma -den Boer, T.A W. (Arrnette) (v) 8

Bent G.J.W. (Gert Jan) (m) ~~ I 

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

Hceksema - Schoenmaker, M A (Miranda) (v) 72

Bondl. G.J. (Geert) (m) 73 

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

Braam, P. (Pieter) (m) 75 

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

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

Dekker, M. (MeInQ (m) 18

N~7bur9 -Pastoor, AM. (Margreet) (v) 79 

Gemaat, H. (Henk) (m) 20

7a1 op + 

Subtotaal 

2e~ h ek vek~e áAn 
Be91n retlHs met het Imisle ajfe`. 

~~ 
~.. 

Zal h elk velde één c;fer. 
Been redita met hei laatste cijfer_ 

Stembureau 31 
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Lijst 6 -CDA 

Nean ka~d~las~/KaMideelnrnmer lamel stemman 

Drenth, E. (Erik)(m) ~ 

van der Burg - Versteeg, APA. (Erianne) (v) z

Wind. H. (HartY) (m) 3 

Mln. M.N. (Mara) (vJ 4

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

Stedlrgwerf, G. (Gerben) (m) e

Renkema, P. (Peter) (m) ~ 

tle Nhn~er- K4lflels, AC.M. (Moeken) (~) B ~ z 

Joos~an, l L (Koos) (m) 9 1 

Grashuis. A.J. (Allartl) (mJ 10 

ven der Meyden, M.W. (Maerlen) (m) ~~ 

van der Burg, H. (Háb) (m) 12

Schud. H.G. (Gereltl) (m) 73 

Vonk R.J. (Roep (m) 14 

Mdema, W.J. Mom) ím) 15 

Boe, F. (Fré) (m) ~s 2 

Tel ap a 

Subtotaal 

z~ i~ ~u ~ eau ~. 
Beph retlri~ met I el )aal&a ajfer. 

Stembureau 31 

ota~ 

Tel op+ ' 

L.~J 

Zel In etc vakje éM apa_ 

Beph rerhla mal hei helste cylar_ 
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Lijst 7 - GROENLINKS 

Naam kaMideal / Keriditlemiunmer Panal Memmen 

~ewnarain, RA. (Roshano) (m) ~ l p 

Bosscher. A.D. (Albert) (m) 2 (~ 
D 

Woest, S.D. (Sylvain) (m) 3 2 

Zuiderveen, G.A. (Ger) (m) 4

Dewnareln, A.L (AAette) (v) 5

Denoe, M. (Narep (w) e 

MohartieA, 8. (Balva) (v) ~ 

Poel - Kupen~s. S.T. (Sgvia) (v) 8

Roossien, C.H. (Carmen) (v) 9 2 

&andsma, L (Lisa) (v) ~~ 

Poel, JAK. (Jan) (m) ~ ~ 

Vdtteveen, W.J. (Rm) (m) ~Z 
1 

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

Mahler. F. (Fred) (m) 14 

Hame~sma, K (I(laas) (m) 15

van Leeirxen, H.J. (Haral~ (m) 1e

de Ruljter, S.FA. (,ijoert) (m) 

Vsschar. H. (Heleen) (v) 78 

N~esterho( O.J. (Ola~ (m) 19

ter Steepe, G.G. (G~erie) (v) 20

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

Tel op + 

Subtotaal 3 Y 

2e1 n ek velde Aén cSter. 

BB~fI fBf~1~9 TBI hN IB0~G10 CSfBf. 

Stembureau 31 

~taa 

=Tèl op♦ 

3S 

2e1 n ek vakje 6én a~fer. 
Be9h rechts met imt metete deer. 
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Líjst 8 - D66 

Neem YaMitlaa~/N~6dmVun~nier Pestel elen~men 

Lutlerop. Y.P. (Yannlck) ~ s 

Lafarte, D. (Denick) 2

Paaps4 M.H. (Mathieu) 3

Fennls, T.S. (Tolere) 4

Uijtendaal, F. (Frank) 5 i 

SmIN, E.D. (Esmeralde) e

Renkeme, G.H. (Gerard) ~ 

Deuà, M.P.A.M. (Lin) 8

Menun9,A (Albert) 9

Stiekema, L.H.L. (Luut~ ~~ 

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

Pel. T. (thomas) 
72 

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

Nlezink, J.J. (Jan) 74 

Kuiper, A.G. (AIDert) 15 

Hesp, M.J. (Marc) 18

Llefeie, E.M. (Esther) ~~ 

lel ap. 

Subtotaal 

`~ 
zei ~ ~x ~g aao grer. 

Begin reM~s met M lesrata c{im. 

ota~ 

—7 

Zet n elk ve4Abén cyler. 
Bepri relde met I~e~ leeble cyfer. 

Stembureau 31 
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Lijst 9 - BBB-LMG 

Naam kargitleat/KaNiAeelixmmer Fanaal elemimn 

Knsenga, F.A (Nette) (v) ~ 3 ̀L 

Brinkkemper, SE. (Sharon) (v) 2

Bnrins. G. (GaAJanJ (m) 3

van 01}ken, M.E. (Marian) (v) 4

Ackermann. P. (Patrk~k) (m) 5

Deekens. S. (Sven) (m) 6

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

Bosman, M E. (Hari@I) (v) 8

Rook, R. (RenA) (m) 9

van Roomalen. T.J.G. (Theo) (m) ~~ ~`

tle Boer, W.A (N§m) (m) ~~ `L 

Scheller, H.J. (Henk) (m) 72

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

Bos -VJu. M. (Marleke)1~) 14 2 

Wiegmans, S.F.A. (8a5) (m) 75 

FAkkema, RA. (Robert) (m) 18

Hoving, K.K T. (Kor) (m) ~~ 2 

Tel ap + 

Subtotaal 

Zei n ek vek}e 6én ajfr. 
Begin rechi3 met het IeaIa1B qfr. 

Stembureau 31 
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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 vobriopige telling op lijstniveau in 

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

Lijstnummer en lijstnaam Aantal stemmen 

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

2 - GemeenteBelangen Mitltlen-Groningen 

3 - SP (Socialistische Partij) 

4-WD 

5 -Christenunie 

6-CDA 

7 - GROENLINKS 

8 - 066 

9 - BBB-LMG 

Zel in elk vakje één cgter. 

Begin rechts met hel laatste cijfer. 

Stembureau 31 


