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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? 
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 vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het? 
Alle stembureauieden zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal. 

Na afloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden dle op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. 
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r 1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

1a Stembureaugegevens tijdens stemming 

Nummer 

stembureau AtlreMocaUe stembweau Dap Maand Jaar Openingstlpen (van -tot) 

32 
Hereweg 203, 9651 AG, Meeden 

16-032022 07:30 - 21:00 

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

Nummer 

stembureau Adres/bcetle stembweau Dap Maand Jaar Opanirigstljtlen (van -[ot) 

m 

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

~1 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 stembureaufeden 

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

Aamvez4g op het atemMireau: 

Voorletters) Achternaam 

C~ Wind 

Snitjer 

Hartman 

J.H.M. Lem 

S.J. Hartman - de Jong 

Kamps 

D.L.L. Baarda 

C~ 

Uren (v. 

D m-m 
m-m 

D m-~ 
m-~~ 

D Cam]-~ 
Cam]-m 
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3. Toegelaten kiezers 

Aantal toegelaten kiezers 
Vul hierornler 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 corrige2n kunt u dat in de rechter vakjes doen. 

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

RuYnle war carxlle 

Aantal geldige stempassen A G 9~ 

Aantal geldige volmacntsbewijzen (schrHtefijk of via ingevulde stem- o~kiezerspas) B.. ~dJ 
L_ 1 

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een andere gemeente) 
~ ~~ 

TN op♦ Tel op+ 

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

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

RuYn~e voor cmedie 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E ~ ~~ 

Aantal blanco stembiljetten ~ ~~ 

Aantal ongeldige stembiljetten G ,4 

Tel opa Tel op t 

Totaal aantal geleide stemmen (E + F + G = H) ~~~ ~ ~~ 

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

Verklaar dal op volgende pagina. 
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Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, ondertieel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 

(rubriek 4, onderdeel H)1 

NEE —. Ga dan door naar rubriek 6. 

JA —~ Verklaar dan híeronderhet verschil, door in te vullen hce vaak u onderstaande sduaties heen geconstateerd. 

Er zlJn méér stembiljetten geteld.` Noteer hoeveel stembiljetten er meer zlJn 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 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 

(ve~neld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan) 

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er m(nder zijn geteld T 

Mogelijke verklaringen voor het verschik 

Valmeid 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 stembifjei 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 dat deze si[uaóe zich hebben voorgedaan) 

Stembureau 32 



Mada/ N 161 Proces-verbaal van een stembuseau 6/22 

6. Bezwaren van kiezers 

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit? 

Bezwaren zin !dachten of opmerkingen van kiezers. 
Voorbeelden van bezwaren van kiezers fijdens de stemming: het stembureau is moeil~k be2ikóaar, erstaat meer dan 
één persoon in een stemhokje. 

Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco 
verldaard, het resultaat van de telling woMf niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist. 

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook a/s het stembureau het niet eens is met de kiezer Heeft 
het stembureau een ~eacbe 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 o/bijzonderheden tijdens de stemming en telling? 

Voorbeelden: een of meer stemóureauleden 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 woro'en onWimd, activiteiten in of rondom hef 

stemlokaal beinvloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. 

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 

Onregelmatigheden en bijzonderheden 
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembumauleden die bij de telling aanwezig zijn. 

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

Lef OD: U wlt in rubriek 8 alleen de namen in. 

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

Dag Maand Jaar 

Datum: / (~ - 0 3 - .2 O .Q .~ 

Naam voazitler 

i~~ 

Namen s[embureaulede~ 

s ;; ~ m 

6 ~. ~h~, cv.-, _ C~c~ o n 

7; :' S. 

8 ~. 
s 

~o< 

~~' 

áz' 

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.) 

Naan~katlldeal/KertlNealnunmx Pagal stammen 

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

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

Pardon -Panaas, AAM. (Anneke) (v) 3

Westerdop, J. (Jan1 (m) 4

van Duren, J. (A~aJ (v) 5

Bousema, A (Aleuander) (m) 8 / 

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

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

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

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

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

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

van tler Leemv, IJ.C.W. (IJsbrand) (m) 13

UUo, H.P. (Hens) (m) 14

Folgerts. H.E. (RíeksJ (m) 75 

van Schie, J.C.M. (JosB) (v) 18 

id op a 

Subtotaal 

z~ ~ ~a ~re eau ~y~_ 
Been recJi~s mM I~al leals~e cyla. 

II 

TBC Op 

e~ 

=a~~~ ~~~,a~~~a~~ 
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Lijst 2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Naam kendftl¢el/KanótleelrwYruner faninl e~emna~ 

Ploeger, M. (m) ~ 

Nieland - Kampen, PA. (v) Z w 
1 

Loofs, H. (m) 3

Buurtre, JA. (m) 4

Akkemran - Ritseme, G.H. (v) 5

Veflhuis, J. (m) e

Velihuis, Q (m) ~ 

Hulzebos, J. (m) a

LenOng. E.H. (v) 9

Look. H.H. (m) 10 

Wi1~9, L (m) 11 

Ruiler, J.K. (m) 1z

Woilhuls, M. (m) 13

Ae Gmot, H.G. (m) 14

Sfará~g -ThWeq G (v) 15

KeuMng, PA. W. (m) 16 

Massink, H.T. (m) ~~ 

Krapl, M. (m) 
18 

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

Roffel, L (m) ~ 

VeIdN~Ws, G.H. (m) 21

wan Dalden. A.M. (v) ZZ A
.l 

Heze. H. (m) 23 

Broek - Pdne, G. (v) 24 

iel op a 

s~neo~ei J~ 5 3 

Zet N elk vetrje ódn cSfer-
Bepn rxlVnmet lied IeeUte tljler. 

~taa 

+7e1 Op a 

3 

~~~~~ : 
Beps rxJ4s mei het leelsle rijten. 
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Lijst 3 - SP (Socialistische Partij) 

Naam kariád~el/Naidideetmnn~ lamel vlammen 

Lasman -Veenstra, J. (Jdce) (v) ~ ~ 6 

Vader, T.O. (TlwnvaW) (m) 2 1 

Oes6 H.P. (Peter)(m) 3

Klaaseeris, 1. Qda)(v) 4

Croeze. R. (Pochard) (m) 5

van Dilk Q (ConnY1 (v) 8 L

Veentlorp, J. (Joyce)(v) ~ 

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

Leenhuis, R. (René) (m) 9

Swaris, R. (Roelf) (m) ~~ 1 

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

Klaassens - VeensVa, S. (Sonja) (v) 72

PolaL H. (HUNa) N) 
13 

Vernaai, G. (eertil) (m) 14

Crceze .Voorzee. I.J. (Nonne) (v) 15 

van Embden, H. (Henk) (m) 1e

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

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

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

Nader. F.G. (Ria) (v) 20 1 

Doeventlans, M. (Michiel) (m) 21

Huf. H.J. (HanY) (m) ~ 

Klootsema, T. Raam (m) 23 

MGhleriberp, AH.M. (Nd) (m) Z4 

rN op. 

Subtotaal 

Zal n ek valpa één cgHr. 
Begin rechte met hel lealsle c5/ar. 

7}arm 

Íl~pP♦ 

L~ 

Zal n ek vaWe 0én Ijler. 
Been rec7ds met hat laatste cgler. 

Stembureau 32 



MoOal N 767 Proces-verbaal van een stembureau 16/22 

Lijst 4 - WD 

Naan kandMeal/KeMitlealnnimef Penel slaomen 

ORerelns, E.J.K. (Evert) (m) ~ j 6 

Vulpas, M.J. (Ma7olein) (w) Z 4 
.<. 

Pe~and, H. (Hans-Peter) (m) 3 1 

Vnk, A.B. (Ddr (m) 4

Akkerman. M. (Mfcl~ael) (m) 5

van Buuren, D. (Dennie) (m) s

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

Boslens, T. (Tun)(m) 8

VNnQ W.E.C. (Wm) (m) 8

OosGng. M.J. (Menno) (m) 10 

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

Aardse. J.T. (Theo) im) ~2 Q 

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

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

Hartoog -Bakker. H. (Ria) (v) 15 

Bronlog, J.J T. (JaMne) (v) 16 

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

Batelaan, J.H. (Jan)(m) 18 1 

Tapper, H, (Henk)(m) 1e

Kammica, R.J. (Roeken) (v) p

rel op. 

Subtotaal ~ J

~ta~ 

TN ap 

2T~1 
_~~~~~a 

Begin ierhb met hel laatste gfar. 
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Lijst 5 -Christenunie 

Neem k~dtlaal / Ken3geaYrrnmer ?. Val stemmen 

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

MetsGier, M.T. @9arcoJ (m) 2

Boer. K (Klaas)(m) 3

Fdkefsma, R. (Ro9f) (m) 4

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

Pens - Krulze, I.R. (Ingebarg) (v) e

van de WeterNg - Melse. C.T. (ChrisOne) (v) ~ 

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

Dansma -den Boer, T.A.W. (Anrrette) (v) e

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

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

Hoeksema -Schoenmaker. MA. (MirarMa) (v) 12

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

Diktrema, K.W. (Ka) (m) ~ 4 1 

&aam. P. (Pieter) (m) t5 7 

de Haen, l (JanJ (m) 16 

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

Dekker, M. (Melnt) (m) 78

Níjburg-Pastoor. A.M. (Margreeq (v) 79 

Gernaat H. (Henk)(m) 20

lel ap + 

Subtotaal 

zes:. m<~mys aai ter. 
s~pr, renas m~ nx meere cAa. 
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atas 

7e~ ov+ 

~9 

Zet n edc vakje óén cijfer. 
Begin rxlVe met Ae~ leatate cSfer. 
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Lijst 6 -CDA 

~~ ,.~~ ~ r 
Drenth, E. (Ertk) (m) ~ 

var tler ewy -Versteeg, A.PA. (Erlanna) (v) 2

Wmd, H. (FierM (m) 3 L (,~ 

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

var tler VJe~k P. (Peter) (m) 5

SIelRngwerf, G. (Gerben) (m) e

Renkema. P. (Peter) (m) ~ 

de V~Snter - Wgflels. A.C.M. (Moeken) (v) e

)oosten, J.L. (Koos) (m) 8

Grashuls, A.J. (ANartl) (m) 70 

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

van der Burg, H. (HWb) (m) t2

Sd~WI. H.G. (Gerald) (m) 13 

Vonk, R.J. (Roel) (m) t4

Molenra. W.J. (1Mm) (m) 15 

Bos. F. (Frá) (m) 16 

TN op + 

Subtotaal ~ G 

z~ ~, ~ ~ eau, ~i~~_ 
eed ~ax~ ~ neg ~xe ~>-
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TN ap i 

i_L_LJ~L]!J. . ... 

ZM L'i ek vake 4én oya 
Beps retlns mal1ie11aalsla W(er 
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Lijst 7 - GROENLINKS 

Nearn kariGiael/KandABelrninmer heitel stemmen 

Dewnarei~. RA. (Rosha~w) (m) 1

Bosscher, A.D. (Albert) (m) Z 3 

Kbesl. S.D. (SyNaln) (m) 3

Zuitleneen, G.A (Ger) (m) 4 1 

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

Darwe, M. (Merel (v) 6

Abheme0, B. (Bakja) (v) ~ 

Poel- Kuperue, S.T. (SiNia) (v) 8

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

BreMama, L. (Lisa) (v) ~~ 

Poel. J.A K. (Jen) (mJ 11 

~Mlteveen, W.J. (Pim)(m) 
12 

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

Maller, F. (Fred) (m) 14

Hamervena, K. (Klaas) (m) 15

van Leeroven, H.J. (Ha21d) (m) ~B

Ae Ruyler, S.F.A. (S}orJt) (m) 77 

Visscher. H. (Heleen) (v) 18 

VAesterhot O.J. (Oleg (m) 19

ter Steegs, G.G. (Gherle) (v) p 1 Q 

Post, M.H. (Mario) (m) 21 1 

Tel op 

Subtotaal 3 1 

zei:, e~ ~eWe ae~ Wr~. 
Begn ieM~e roei hel laslila c9ler. 
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-rel op. .3 ~ 

Zal n elk veY.b óón c4ler. 
Bepin raTle roei hel lastets c~fer. 
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Lijst 8 - D66 

Neem kanddeell Nendtlaelrx+rimer AaN&Memmen 

Lulterop, Y.P. (YanNck) ~ 

Lefarts, D. (Denitk) 2

Paapst, M.H. (Mathleu) 3

FenNs. T.S. (Toi,re) 4

Uytendaal, F. (Frank) 5 2 

SmRh, E.D. (Esmeraltla) e 

Renkema, G.H. (Geram ~ 

Deulz. M.PA.M. (Lin) e 

Men6n9. A. (A16ert) 9

Stiekema, LH.L (Luud) ~~ 

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

Pel, T. (Thomas) 12 

Gertifs, P.J.H. M. (Peter) 73 

Nieánk J.J. (Jan) 14 

Kuiper, AG. (Nbart) 15

Hesp. M.J. (Hert) 78 ,/ 
d 

Lleters, E.M. (Esther) 77 ~! 
.1 

rN oy. 

Subtotaal 1 3 

Zet in ek vakje bén q/r 
Begín reculs met hel leeláe q(r. 
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ofaa 

':: Tel apr 

1 3 

~a~~ 
Beps retlib met het teelels c(ler. 
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Lijst 9 - BBB-LMG 

Naam ka~6aaa~/Ken~tleahiimnm Aallel stemmen 

Kruzenga, F.A. (Nette)(v) ~ 

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

Bruins, G. (Ger4en) (m) 3

van Di~lcen, M.E. (Marian) (v) 4

Adcertnann. P. (Paóidc) (m) 5

Deekens, S. (Sven)(m) e 

82ster, G.B.F. (Gllbeh) (m) ~ 

Basman, M.E. (Merlél) (vJ e A 
1 

Rook, R. (René) (m) 9

van Rolmalen, T.J.G. (TM1eo) (m) 10 

da Boer, W.A. Mom) (m) ~ ~ 

Scheller, H.J. (Henk) (m) 12 

Min, W.J. (Was581) (m) 13 

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

Wiegmans, S.FA. (Bas) (m) 75 

Flikkema, R.A (Robert) (m) 1e

Hovrcg, K.K.T. (Kor) (m) ~~ 6 

i e'opa 

Subtotaal 

z« h ~,~mqe aan qr«. 
Beps reMle met hel Iaaisle c~M. 
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í.Tel ap+ 

O 

Zel'n ek veNje bén d}fer. 
BegF ~arliis mel hel lealela offer. 
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau 
(ai(een 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 ín. De definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag. 

Lijstnummer en lijstnaam Aantal stemmen 

i -Partij van de Aróeitl (P.v.d.A.) 

2 - GemeenteBelangen Mitlden-Groningen 

3 - SP (Socialistische Partij) 

4-WD 

5 -Christenunie 

6-CDA 

7 - GROENLINKS 

8 - D66 

9 - BBB-LMG 

Zet in eik vakÍe één cijfer. 
Begin rechts me[ heUaals~e cijfer. 
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