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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Albrandswaard in maart 2022
Gemeente Albrandswaard

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 tellingvan de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de
verkiezing vastgesteld. Vul het proces-verbaal daarom altijdjuist en volledigin.
(

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien.
Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de tellingvan 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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Stembureau, locatie, en openingstijdentijdens stemming
la

Stembureaugegevens tijdens stemming
Vul voor een mobielstembureauhieronderde gegevens in voorelke locatiewaar het stembureauvoor kiezers open is

Nummer
stembureau

Dag Maand

Hooge Werf
tWiel 2, 3171 BJ, Poortugaal
Ghijseland
Ghijseland 306,

Jaar

C)penlngstiJden(van - tot)

16-03-2022

10:00

16.03-2022

13:00

17:00

(

1b

Stembureaugegevens tijdens telling

AIs de telling op een andere locatie ptaatsvindtdan de stemming, vul dan hier de gegevens in.
Nummer

stembureau

Ad res/locatie stembureau

10
1c

£3\Tc3cLl \ I

Dag Maand

Jaar

\ C,Io .,,1.:2a :2

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is

Vul hieronder in of het at dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang

O
e

Een stembureaudat toegankelijkis voor alle kiezers.
Een stembureaumetbeperkte toegang
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).

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

Voorletter(s)
Achternaam

MgMaand

Jaar

Uren (van - tot)

BaBus]-[aEa
rd o ,’;I?a 'zz I

(

Cramm

T(

EnD

HigH-tHE

BOTH] na-um]

HE=

PTcN

m

(

==
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3

Toegelaten kiezers
Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bUA, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.
Indien u een eerder ingevuldgetal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen
Streep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.
Ruimte voor correctle

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen

Aantal geldige kiezerspassen

(schriftelijkof via ingevulde stem- of kiezerspas)

(om fe stemmen fn oen andere gemeente)

(

,Tel op +

_Telop +

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

4

Aantal uitgebrachte stemmen
U gaat nu over op het tellenvan het aantal stemmen uitgebrachtop 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 stembiljettenmet een geldige stem op een kandidaat
(

Aantalblanco stembiljetten
Aantal ongeldige stembiljetten

Tel op +

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

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

Stembureau 5
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gelaten

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)?
NEE –+ Ga dan door naar rubriek 6
yA –, Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Er zijn m66r stembiljetten geteld. Noteer hoeveel $tembiljettener meer zijn geteld
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan
Er kan meer dan 66n verklaring zijn

Aantal keren dat er een stembiljetteveel 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 zijn minder stembiljetten geteld. Nateer hoeveel $tembiIJettener minder zijn geteld
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan
Er kan meer dan 66n verklaring zijn
Aantal keren dat een kiezer het stembiljetniet heeft ingeleverd
Aantal keren dat er een stembiljette 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
in en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)
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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 moeilijkbereikbaar, er staat meer dan
66n 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 tellingwordt niet bekend gemaakt, het resultaatvan de tellingis onjuist.
Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook aIs 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 persoonsgegevensvan kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

(
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Onregelmatigheden of bijzonderheden
Waren er onregelmatigheden of bijzonderhedentijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn nietgekomen. de stembus was vol en er was geen
tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteitenin of rondom het

stemlokaalbeTnvloeddende kiezer.

Omschrijf de onregelmatighedenof bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers

Onregelmatigheden en bijzonderheden

hi(J ua'' +'Cpa Fbi"g
(
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aanwezig

bU de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de tellingaanwezig ztjn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaaldrie andere stembureauleden,
Let op: U vult in rubriek B aIleen de namen in.
Vewolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek9.
Dag

Datum
Naam voorzitter

(

Stembureau 5
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - WD
Aantalstemmen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Verduyn, R. (Roy) (m)
van Klaveren, A. (Anneke) (v)

M.C.C. (Marco) (m)
Bianchi, M. (Mario) (m)
van der Klooster,E. (Eric) (m)
WeUers.R. (Ruben) (m)
Polder,E.J, (Erik) (m)
't Gilde, J.H.B. (Bas) (m)
van der Weijde, R.A. (Linda) (v)

van Hamburg, A. (Arie-Jan) (m)
Ligthart, E. (Evelien) (v)

Beckers, A.W. (Wendy) (v)
Heezen, J.H.M. (John) (m)
Kingma - Vos, A.M. (Annelies) (v)
Latenstein van Voorst

A. (Anja) (v)

(

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakJe den cljfer
Begin rechts met het laatste cijfer

Tel OP +

Zet in elk vakje 66n cijfer.
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Lijst 2 - Echt voor Albrandswaard (EVA)
Naam kandidaat / Kandldaatnummer

Aantal stemmen

Vergouwe, M. (Marielle) (v)
Polder, R. (Richard) (m)

Blok, M. (Marjoletn)(v)
Kooijman - Castelijns, S. (Saskia) (v)

Vianen, S,W. (Bas) (m)
R. (RIchard) (m)
Driece, R.A. (Roland) (m)

van der Kemp, F.J. (Floor)(m)
van der Knaap, T.W. (Thomas) (m)
Driece, S.A. (Sem) (m)
Binder, T.A. (Thedie) (m)

(

(

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakJe 66n cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Tel op +

Zet in elk vakje 66n cufer
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Begin rechts met het laatste cijfer

Stembureau 5

ModelN 10-1 Proces-verbaalvan een stembureau

20 / 30

Lijst 3 - Stem-Lokaal
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Naam kandidaat / Kandldaatnummer

Heezen, L.M. (Manljn)(m)

Mallens. W.A. (Wim) (m)

Verduijn,W. (Wendy) (v)

van Ginkel, M.A.J. (Mart) (m)

van der SUm, F.B. (Fer) (m)

van de Grind, M. (Martin}(m)

Aantal stemmen

van Zaalen, F.P. (Frans) (m)
Padmos, L.A. (Lillian)(v)
Niehot,A.C. (Aad) (m)
Drenth, S. (Sander) (m)
Janssen, R.J. (Robin) (m)
Weterings, C. (Charlotta) (v)

Giezen, H.G.E. (Lenie)(v)
de Zanger, J. (Jaap) (m)
Verduijn,T.R.C. (Tim) (m)
de Zanger, R. (Ronald) (m)
de Raadt, E.G. (Liesbeth) (v)

Blok,J. (Jannie) (v)
Kettlng,J.C. (Sjaak) (m)
Hewen, L. (Lucien) (m)
van der Burg, O. (Bert) (m)
van den Heuvel, C. (Cathalina) (v)

Verduijn,O,R. (Oscar) (m)
Heezen, H.P.L. (Henk) (m)
de Raadt, S.P,M.

-)(m)

Ederzeel, R.J. (Ron) (m)
Glele, W.J. (WiI) (v)
Heezen. S.J. (Sandra) (v)
de Haas, J. (Jan) (m)
de Raadt - Luscuere, J,J.A. (Joyce) (v)

Tel op +

Subtotaal

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje 66n cijfer.

Zet in elk vakje 66n cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

II:

Totaal 1 + 2
Tel op +

Stembureau 5

ModelN 10-1 Proces-verbaalvan een stembureau

21/30
Zet in elk vakje 66n cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 4 - GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Scharink, J.W.H. (James) (m)

Heukels, H.M. (Hans) (m)
Bovens, A.M.A. (Andrea) (v)
Kdrnmann Rudi, C.L.P. (Peter) (m)

van den Berg, J.J. (Job) (m)
Kalis, M.F.G. (Maarten) (m)

de Neef, M. (Mirjam) (v)
Rooimans, P.B. (Plonie) (v)
Duurkoop.H.J. (Henk) (m)
Brussaard. G.A.D. (Gerard) (m)
van der Graaff, H.J. (Hans) (m)

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakJe dan cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

Totaal 1

P

_Tel op +

C
Zet in elk vakje 66n cijfer.
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Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - Leefbaar Albrandswaard
Naam kandidaat /

Vuik, T.M. (m)
van Opstal, E.E. (m)
van IJzendoorn. I.M, (v)
Roedolf, E. (m)
A. (m)
Bot. L. (m)
Roedolf. T. (m)
Hoedemans - Bosch, J.C. (v)

van Hal, E.C. (v)
Boender, B.P. (m)
(

(

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje 66n cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

Tel op +

Z8t inelk vakj8 66n cijfer.
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Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 6 - CDA
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantalstemmen

van der Kaaij, S. (Sander) (m)
Goudriaan, L.H. (Lennard) (m)
van Ginkel, M.P.C. (Mieke) (v)
de Jongh, R. (Robin) (m)
Hek, S.E.M. (Sandra) (v)
van de Ven, H.I. (Bert) (m)
Nootenboom,B.J. (Bas) (m)
Boekhoud, P.S. (Peter) (m)
Roest, D.H.J. (Dirk) (m)
van der Kaaij, C. (Chrlstiaan) (m)
van Wolfswlnkel,J. (Johan) (m)
Visser, A. (Arjan) (m)
Dorst, G. (BertIe) (v)
van de Ven, L.L.M. (Louis) (m)
Meljs,L.C.P.M. (Lucas) (m)
den Arend, M.A. (MaHan) (v)
Beukelman, A. (Ame) (m)
de Jongh, E. (Erwin) (m)

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje 66n cijfer,
BegIn rechts met het laatste cijfer,

_Telop+

Zet inelk vakje 66n cljfer
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Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 7 - Nieuwe Albrandswaardse Partij (NAP)
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

er, R.A. (Richard) (m)
Kweekel, A.A. (Adrie)(m)
de Leeuwe, J,E. (Jacqueline) (v)
Boonstoppel,J. (Johan) (m)
er, J. (Jan.Willem) (m)

de Reus, B.G. (Bas) (m)
de Graaf, L.P. (DanIel)(m)
Gillet,J.Y. (Jacqueline)(v)

(

(

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje 66n cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

.Tel op +

Zet in elk vakje 66n cljfer
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Begin rechts met het laatste cijfer
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(aIleen in te vullen bij schorsing stemopneming)

Let op: U vult deze bijlage aIleen in aIs de voorzitter, na overleg en in overeenstemming met de burgemeester, de tellingschorst,
omdat de tellers zo vermoeid dreigen te raken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijsgeen 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 tellingverricht het stembureau de volgende dag.

Aantalstemmen

Lijstnummer en lljstnaam

1 - VVD
2 - Echt voor Albrandswaard (EVA)
(

3
4 - GROENLINKS / Partij van de Arbeld (P.v.d.A.)

5 - Leefbaar
6 - CDA
7 - NieuweAlbr.

se Partij(NAP)
Zet inelk vakje din cijfer.
BegIn rechts met het laatste cijfer.

Stembureau 5

