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Model N í 0-í

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zoeteruvoude in maarl2022

Gemeente Zoeteruvoude

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 zii 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 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 Adres/locatie stembureau

De Eendenkooi
Kooikersplein 1, 2382 EG, Zoeterwoude

Dag Maand Jaar

16-03-2022

Openingstijden (van - toq

07:30 21:0O

1b

Nummer
stêmburcau

1c

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

Adrës/locatië stcr.l.lbureau Dag Maartd Jaar Opënlngstlldën (van - toO

{

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

o

5
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorlette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau

Dag Maand Jaar Uren (van - tot)

E-P.J van Duuren t6 o3 2 o 2-L E1 Oc)

t4 (>o

IO C) C)

r8 c>()

o+ rD C)

l4 oo

lc> cre

zs l.,o
\E oó
2gla a
I oloc,
23 loc=

A. van der Wal t6 (r.> 2a 2 2-

s.r Brouwer - Falkena \6 c23 Lc> LL

-YJcií

Vreeken - Reijs

Koning

)Yl'&ffi

jYàí( Aeï{

M *l.=\sv,.,i\a=t

- vcj.%s

S A. C -"t<=^t'e^SV

\6 Cr3 2o zz

r6 <>3 2oZZ

C)t êc)
rq OO

I r:lo e
23 le'o
r4 ó Ci)lo êO

\ B loe zslao

\6 oS 26 z z cï c)O

IA Oê

ïc> OO

\8 (3(:)

\c> c> <)

\<> C)O

a3 c>o

\q oo
2=5 óC)

\6 ot3 202?-

r6 o3 2a 22 t ur lc,o
tB [c> L3 (>o

P

P
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sfempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen rn bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bijelkaar op.

Indien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
Sfreep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Ruimte vooÍ corrcctie

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

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

A Sers

B Aq
c è>

Tel op+

- 

Telop+

sqq

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 zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Ruimte voor correctie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op volgende pagina.

E 58s

G 3
ïel op + Tel oP

F 6

sqq
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

ls er een verschil Íussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

NEE + Ga dan door naar rubriek 6.

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

Er zijn méér etembiljetten gêteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer 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 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 ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er mlnder zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.
Er kan meer dan een 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 verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk 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
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
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiêzers tijdens de stemming
Gau-

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
(r-n' .
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of b'rjzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍembus was vol en er was geen
tweede sÍernbus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beïnvloedde n 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

Vcr+ \-l^r"t"c.'s^t-*V Lc;*t-^^ ,

t-
blr.^-fc- Vrc;v
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stemhureauleden die bij de telling aanwezig zijn,
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.

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

Dao Maand Jaer

Datum: lÉ) c)3 2 0 ZZ

Naam voozitter

€.P ' Va,r.- bt-r--tSo-

À'v.l -wa-!--

la . +{o[si,.r,\á*'-
L. -bu\

- cÀcr,rry. - vd P\a-r,

5 ?. trq-=-l.e^ - Qe.]S.
6 "?. K-ehÀ'n
7 SÍ. $roLA-\^.,e^ - F-\Uce.'\tu
I S. À. C-oc.,nc-

I
í0

11

12

13

14
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Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

van der Poel, M.J. (Myrna) (v) 1

t q O
Goossen, K.P. (Pieter) (m) 2

I ?
Oppe, M. (Milica) (v) 3 z 6
van Es, M. (Mike) (m) 4 3 t
Valk, J.M. (Jos) (v) 5 +
Rietdijk, C.H. (Corry) (v) 6 B
Agema, J.A. (Arjan) (m) 7 ó
Hendrikx, G.D.D. (Frits) (m) 8 B
Beekhuizen, J.D. (Dick) (m) I O
van der Laan, Y.J.M. (Yvonne) (v) 10 6
Pannebakker, M.C.J. (Marin) (m) 11 4
den Ouden, C. (Kees) (m) 12 t
van Steijn, P.J. (Piet) (m) 13 o
Bouter, R.F. (Ruud) (m) 14 s

Tel op +

Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfeÍ
Begin rechts met het laatste cijfer

Lijst í - Progressief Zoeterwoude (PZl

^)

-)

Zet in elk vakje één ciÍer
Begin Íechts met het laatste cijfer

13/17

3 O G
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Lijst 2 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaainummer Aontol otommcn

14/17

Bakx, A. (Arjan) (m) 1 4
L Z

Coene - Beereboom, A.A.M. (Astrid) (v) 2 5 I
van der Hoeven, M.H. (Matthijs) (m) 3 ?
van Mil, M.V.X. (Max) (m) 4 a1 o
van Veen, J.C.M. (Sjaak) (m) 5 I L
van Houten, J.A. (Josje) (v) 6 \ O
Olthof, H.P. (Paul) (m) 7 +
Klein, W.J.C. (Wim) (m) I o
Mooijman, W.J. (Wouter) (m) I 5

10Harteveld - de Ridder, P.A.J. (Ellen) (v) ?
11van der Hoeven. L.T.J. íLeen) ím)

12Bakx, K.M.P.M. (Kees) (m) i
13de Gans, A. (Ton) (m) 6

t L\ ISubtotaal

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

----ToloP 

+

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

Totaal 1

\ 4 I
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Lijst 3 - WD

._.)

Naam l(andidáátnummer

Subtotaal

Aantal Ètêmmên

Tel op +

Zot in elK vaklê één cijfer.
Bêgin íechts met het.laátstë cijfer.

Z€l in elk vakje één cijf6r,
Begin rechts mei het laatslo cijfér.

15/lV

Paardekooper, M.J.P. (Màthieu) (m) 1 4 +
de Lenge- de Heidên, K. (Kitty) (v) 2

I I
OndeMatêr, R.W. (Roel) (m) 3 ?
Driebeek, F.A.M. (PátÍicia) (v) 4 L
Zaal, S.A. (Stêfan) (m) 5 B
Oliehoek, S.A.W. (Sjors) (m) 6

I

Postma - Hintzberuen J.L. (Anneloes)(v) 7 3

I (>

,tq lo
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Lijst 4 - Senioren Belangen Zoeterwoude

16/17

van der Kooi - van den Kolk, T.G. (Thea) (v) 1 z z
Mooijman, L.E. (Linda) (v) 2 B
Soffner, L. (Liza) (v) 3

t
van de Mortel, E.T. (Ewald) (m) 4 t
Kraus, T.G. (Tessa) (v) 5 t
van der Kooi, H.O. (Henk) (m) 6 2-
van Dièmen, M.A.H. (Mart) (m) 7 6

4 ISubtotaal

ïel op +

Zêt in êlk vakle één cijfer.
Bêgin rechts met het laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer
Bêgin rechts mêt hêt laatstg ciifer

Stembureau 5



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 17/17

Bijlage 2: Voorlopige telling op Iijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)

Let op: U vult deze bijlage alleen in als de voozitter, 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.

Lijstnummer en lijstnaam Aantal stemmen

í - ProgressieÍ Zoeterwoude (PZ)

2-CDA

3-WD

4 - Senioren Belangen Zoeterwoude

Zet in êlk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cUfer.
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