Model N 10-1Proces-verbaal van een stembureau

1 / 21

Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Barendrechtin maart 2022
Gemeente Barendrecht

Waarom een proces-verbaal?

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaallegthet stembureau verantwoordingaf
over het verloopvan 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 telling van de stemmen correct verlopen zijn.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenenhet?

Alle stembureauleden zijn verantwoordelijkvoor het correct en volledig invullenvan 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 openingstijden tijdens stemming
1a

Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer

stembureau

Adres/locatiestembureau

Dag Maand

Jaar

C)peningstljden (van - tat)

jongerencentrum BLOK 0180
Haarspitwei 9, 2992 ZB, Barendrecht

lb

Stembureaugegevens tijdens telling

AIs de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in
Nummer
stembureau

lc

Adres/locatiestembureau

Dag Maand

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is

Jaar

Vul hiervnder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

O/
O

Een stembureau dat toegankelijkis voor alle kiezers
Een stembureau met beperkte toegang
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).
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Houd per stemb ureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was,
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Toegelaten kiezers
Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geld©e stempassen, volmachtsbewijzenen kiezerspassen in by A, B en C
Tel by D de aantallen bij elkaar op.
tndien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen

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

Ruimtevoor correctie

Aantal geldige stempassen
Aantal geldige volmachtsbewijzen

Aantal geldige kiezerspassen

(schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

(om te stemmen fneen andere gemeente)
.Tel OP +

1

Tel op +

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

Aantal uitgebrachte stemmen
U gaat nu over op het tellenvan 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.
Ruimtevoor correctie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten
Aantal ongeldige stembiljetten
Telop +

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 10
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Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten
Is ereen verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

Nd –+Ga dan doornaar rubriek6

::/–>

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

Er zijn m66r stembiljetten geteld. 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 den verklaringzijn
Aantal keren dat er een stembiljetteveel is uitgereikt
Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
Aantal keren dat er een andere verklaringis voor het verschil
(vermeld hieronder de andere vert<laringenen het aantal keer dat deze situatiezich hebben voorgedaan)

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er 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 vert<laringzijn.
Aantal keren dat een kiezer het stembiljetniet heeft ingeleverd
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig ts 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 situatiezich hebben voorgedaan)
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Bezwaren van kiezers
Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?
Bezwaren zijn klachten of opmed<ingenvan kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, er staat meer dan
edn persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterechtgeldig, ongeldigof blanco
verklaaKi, het resultaatvan de tellingwon# niet bekend gemaakt, het resuttaatvan 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 persoonsgegevens van kiezers,

r,

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Q, L-

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

r\. u. L
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Onregelmatigheden of bijzonderheden
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, 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
stemlokaal beTnvloedden 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

r\. ,_J. L
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Stembureauleden aanwezig bij de telling
Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die by de telling aanwezig zijn

Dat zijn in elk geval de voorzitteren minimaaldrie andere stembureauleden,
Let op: U vult in rubriek 8 aileen de namen in.

Vewolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek g.
Dag

Datum:
Naam voorzitter

Namen stembureauleden
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - EVB (Echt voor Barendrecht)
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

van der Linden, L.P. (Lennart) (m)

Nijssen, R. (Rob) (m)

Mes - le Feber, M. (Miranda) (v)

Yilmaz, M. (M6hrObe) (v)

van Bommel, K. (Kevin) (m)
Blankenstetn- van Heugten, N. (Nicoline) (v)

3

4

@

van derWilk,L.J. (Leon)(m)

Aantal stemmen
28
29
30

den Rooijen - Versluis, R.M. (Ramani) (v)

Vrijman, J, (Jonathan) (m)

5

RobE>e,
H.L.L.(Henk)(m)

van Schaik, E. (Esther) (v)

6

de Kreek - Heijboer,S. (Sonja) (v)

Heijboer, D. (Dick) (m)

7

van Vilsteren, S. (Sjoerd) (m)

34

van der Leer, R.C.I. (Ruben) (m)

35

Schaap- Holsheimer,F.C.E. (EIs) (v)

vanBuren,I. (Isabel)(v)

Vermaat,D. (Dirk)(m)
Ors - vanderWorm,K.N. (Karin)(v)

10

Bol,R. (Roeland)(m)

11

Rijsdijk,C.L.K. (Cicilia)(v)

12

Heiden,J.J. (Hans>(m)

13

Carlebur,R.P. (Richard)(m)

14

den Baer,A. (Bert)(m)

15

van den Broek, L.L. (Lidie) (v)

Swirc, A.N.H. (Ana'fs) (v)

deVisser. P.A.H. (Erik)(m)

16

Soliana,D.S. (Danique)(v)
Troost,M. (Martijn)(m)
Jansen, N. (Nando)(m)

19

Bruss6,C. (Cees)(m)

iS

Kooiman,J. (Jan) (m)

38

Vlieg,J.G. (Han)(m)

39

van Ewijk - Heijboer, A. (Anita) (v)

a
3

Muller, M.F.P. (Merlijn) (m)

Koopman, M.M. (Mirjam) (v)

Bloot,F.L.A. (Fred) (m)
Kassrioui, K. (Khalid) (m)

Dik, L. (Luke) (m)

Wigmans, T. (Theo} (m)

Booij,W. (Willem)(m)

Lefering, J.H.A.

Modderman,J.B. (Joris) (m)
Schuurman,R. (Ren6)(m)

22

23

Hazebroek,M. (Marcel)(m)

24

Stalk,J.M.M. (Margo)(v)

25

deGraaff,W. (Wouter)(m)

26

Faken,L.Y. (Lindsey)(v)

(Henri) (m)

Huijgen, A. (Jos) (m)

Orsel, K.J. (Klaas)(m)

42

43
44

45
46
47

48
49
50

27

Tel op +

Subtotaal

Subtotaal
Zet in elk vakje 66n cijer.
Begin rechts met het laatste cifer.

Zet in elk vakje 66n cijfer,
Begin rechtsmet het laatste cifer

Totaal 1+ 2
TaIop+

Zet in elk vakje 66n cijfer
Begin rechts met hot laatste cijfer
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Lijst 2 - CDA
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

Lengkeek, J. (Johan) (m)

[H

2

Luijendijk, P.W.J. (Peter) (m)

3

Schippers. A. (Arno) (m)

4

van Gelder, L.A. (Leo) (m)

\

FB
[2

de Kam - Benard.P.A. (Petra) (v)
Bosschaart, L.C. (Lars) (m)

2

Boekhoud, T.C' (Thomas) (m)
Sullock Enzlin, A.B.E. (Arjan) (m)
de Lange - Leguijt, G.C. (Gerdien) (v)

Hengstmengel, J.W. (Joost) (m)
11

Houweling,A.R. (Ruben) (m)
van Wilgenburg - Beernink, M.T. (Marianne) (v)
Buijs, C.E.H.M. (Cees) (m)
van der Graaff - Voskamp, J.A. (Rolinka) (v)
van der Stoep, J. (Jilles) (m)
Bevort, F.V.G. (Frans) (m)

de Haan, H.M. (Heleen)(v)
Hoogerwerf, M.L. (Mees) (m)
Luijendijk,A. (Adrie) (m)

14
15
16
17
18
19

Silvis, C. (Kees) (m)

20

Buurman - Hordijk, M_ (Marry) (v)

21

van der Burg - Tinke, J. (Jannie) (v)

22

Buitenhuis,D.B. (Dik) (m)

23

Heule, F. (Ed) (m)

24

van den Berg, C.A. (Cees) (m>

25

Verhulst, F. (Frank) (m)
Righolt- Dam, C.W. (Corrie) (v)

}

26
27
\

Subtotaal
Zet in elk vakje 66n CUfer

Begin rechts met het laatste cijfer

Totaal 1

Zet in elk vakje 66n cijfer

Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 3 - SGP-ChristenUnie
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

.Aantal stommen

I

Mijnders, J.L. (Leendert) (m)
Klos - de Vries, T. (Tsjimmie) (v)
Stolk, A. (Arjan) (m)
Smit. J.P. (Pieter) (m)

4

Blok, J.M. (Marien) (m)

5

Verkade

- Boerema,

L.E.A.M.

(Lydia) (v)

Proos, A.J. (Arnoud) (m)
Dirkse, J.W. (Jan Willem) (m)
Breedveld, J.S. (John) (m)

8
9

Jansen, R. (RenO (m)

10

van Heteren,R. (Ruben) (m)

11

Noordzij . de Kok, J.B. (Jacomine) (v)

Moree, L. (Leendert-Jan) (m)

12

13

I

van Dijk,H.C. (Erik) (m)
Pronk, F,G, (Florian) (m)
Plaisier. H.F. (Hugo) (m)

C;hristianen,
C. (Corno}(m)
Smit - Reedijk, A.M. (Anneke) (v)

van Getder,T.J. (Eddy) (m)
de Jong, A. (Anton)(m)

=enl

16
17

18

*T2
20

Subtotaal
Zot in elk vakje din afer

Begin rechts met het laatste cifer

Totaal 1

Zet in elk vakje 66n cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 4 - WD
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Schaap, C.D. (Cees} (m)
Floor, J.C. (Jacinta) (v)
Jongeneel, E. (Etco) (m)
Langeweg, H.A. (Hans) (m)
Oostveen, A.P.H. (Arnoud) (m)
de Schrijver, P. (Paul) (m)
Janssen, M. (Mireille) (v)
van Dilst, E. (Erik) (m)
Hertog, J. (Hans) (m)
van der Hoek, W.B. (Wim) (m)

bE'n

Schaap - den Drijver,J.P. (Jannie) (v)
Meeuwissen, F. (Fred) (m)
Vermaas, N.A. (Nick) (m)
van der Welle, M. (Matthijs) (m)

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje 66n cijfor
Begin rechtsmet het laatste cijfer

Zet in elk vakje 66n cijfer
Begin rechtsmet het laatst8cijfer

Stembureau

lO
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Lijst 5 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Jakoeb, S.T. (Tina) (v)
C;hand, M. (Manpreet) (m)
Plaizier, D.L. (Daphne) (v)
Bert<man,R.I. (Ivan (m)
Eichhorn, M. (Maroel) (m)
Waal, A.A, (Arianne) (v)
Haji, S. (Savo) (v)
Tutar, C. (Cengiz) (m)
Huppertz, M.M.J. (Maarten) (m)
Faber, G.E. (Gerry) (v)
Koen, E.J.R. (Eddy) (m)
Karam, O.E. (Orlando) (m)
Mol, E. (Ed) (m)
schaeffer, T. J. (Joop) (m)
van Deursen, J.T.M. (Coby) (v)
Roopram, R,D. (Reshma) (v)

Tel op +

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

Totaal 1

Zet in elk vakje 66n cljfer
Beginrechts met het laatste cifer
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Lijst 6 - GROENLINKS
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantalstemmen

Kooijman, A. (Arie)
Koster, H.M. (Henk)
Geraedts, F.G. J. (Frans)
Gonlag, M. J.M.G. (Maya)
Laffeber - Dijkshoorn, G.E.H. (Ellen)
Folsche, M. (Martine)

Sanchez Gajardo - De Jaegher, P.C. (Carolina)
van Kruijsbergen, M.H. J. (Michiel)

=

de Jonge, T.F. (Tanja)

REv'1

Subtotaal
Z8t in elk vakje 66n ciJfer
Begin rechts met het laatste cijfer

Z8t in elk vakje 66n cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 7 - D66
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

van Prehn, M.C. (Marcel) (m)
Humme, M.A, (Marianne) (v)
Sanchit, S.U.D. (Usha) (v)

Aantal stemmen

n\
15

[

van der Vlies, M. (Melvin) (m)

van Beek, E. (Eric) (m)
Schneider, Y.M. (Yuri) (m)
Karreman, G. J. (Gabri41)(m)
Wessels, P.W. (Paul) (m)
Struik, H.J. (Henri) (m)
Bults, N. (Nico) (m)
Rensma, M.R. (Marco) (m)

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje 66n cijfer
Beginrechts met het laatste cifer

Totaal 1
.Telop +

Zet in elk vakje 66n cijfer
Begin rechts met het laatste cifer,
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Lijst 8 - Wij Barendrecht
Naam kandidaat /

Hofland, W.T. (Winnie) (v)

Kok, S.F. (Sandra) (v)

Fahner,J.B. (Bas) (m)
Karim,K. (I<ani)(v)
Kivits,L.A. (Lijntje)(v)
vanderSpek, M.J. (Max)(m)
van Doorn. F.A.H. (Feline) (v)

Wegdam,C.C. (Claudie)(v)

Tel op +

Subtotaal
Zot in elk vakje 66n cijfer

Beginrechts met het laatstecijfer

Totaal 1

n==

Tel op +

Zet in elk vakJe 66n cijfer
Begin rechts met het laatste cifer
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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 overeenstemmingmet de burgemeester, de tellingschorst,
omdat de tellers za 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 toegelatenkiezers heeft vastgesteld

(rubriek 3) en een voorlopige telling op lijstniveau heeft verricht. U vult de resultaten van de voorlopige telling op }ijstniveau in
deze bijtage in. De definitieve tellingverrtcht het stembureau de volgende dag

Lijstnummeren lijstnaam

1 - EVB (Echt voor Barendrecht)
2 - CDA
3 - SGP-ChristenUnie
4 - WD
5 - Partij van de Art>eid (P. v.d.A.)

6 - GROENLINKS
7 - D66
8 - Wij

T

Aantal stemmen

a

ET;

TIT
[F
[

Zet in elkvakje66neVer.

Begin rechts met hot laatste cijfer
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