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Model N 10-1

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

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 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 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 stembu

Dag

Maand

Jaar

Openingstijden (van - tot)

Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau voor kiezers open is.
Nummer
stembureau

Adres/locatie stembureau

tT©F;RT@[(gB

1b

Dag

Maand

Jaar

Openingstijden (van - tot)

1 GIo 3l2 o 22

Stembureaugegevenstijdens telling
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in

Nummer
stembureau

1c

Adres/locatie stembureau

Dag Maand

Jaar

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.
8

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers

O

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

Openingstijden (van - tot)
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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

mg

Maand

Jaar

Uren (van - tot)
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Toegelaten kiezers
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 eerder ingevuld getal 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 correctie

bT4 gZ

Aantal geldige stempassen
Aantal geldige volmachtsbewijzen
Aantal geldige kiezerspassen

(schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

(om fe stemmen in een andere gemeente)

B

=8

/5

C
_Telop +

_Telop +

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

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 stembëljetten

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

1

Tel op +

! -------=1-€’8
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Verschil tussen het aantal toegelaten 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.
JA –+ Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd

Er zijn méér 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 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 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 één 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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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 kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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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 beïnvloeddende 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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Stembureauleden aanwezig bij de telling
Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden 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.
Dag

Datum :
Naam vooIzitter

Namen stembureauleden

AJLt IS

5

/1 Jacobs

==k–z;ik
9

10
11

12
13
14

Maand

-na
Jaar
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Lijst 1 - Partij 18PLUS
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

van Os, H. (Henk) (m)
Westbroek, L.M.P.(Lucien) (m)

Aantal stem
1

2
3

Stip, F. (Fleur) (v)
de Vorrner - Ras, V.B. (Nanda) (v)

1

4

van Neuren, J. (Jeroen) (m)
Stip, J. (John) (m)
Griep, S. (Sara) (v
Sluimers, J. (Jeroen) (m)
Gerritse, W. (Samantha) (v)
Mathlener, E. (Ewoud) (m)
Bekebrede, K. (Kim) (v)

Mathlener, M. (Mathijs) (m)
Gerritse, H.W. (Elolsa) (v)
de Vormer, J. (Jayce) (m)
van Bennekom, R. (Rosalinda) (v)
Kanters - van Wingerden, M.R.N, (Natascha)

7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

(v)
Koelewijn, J. (Jerry) (m)

Anakotta, F.R. (Ferry) (m)
Vijfvinkel, E. (Eileen) (v)
Berlijn, H.B.C. (Ria) (v)
Barendse, W. (Wilma) (v)

van den Hoek, M.T. (Thomas) (m)
Sterenborg, G.P.W.F. (Arjan) (m)

van Os, S.F. (Suzan)(v)
Alderliesten, J.W. (Jan) (m)

17
18

b

19
20
21

22
23
24
25

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

.Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 2 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS
Aantal ste

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Rijsdijk, J. (Jeroen) (m)

3

Ros, B.A. (Björn) (m)

Ripmeester, A.P.S. (Arianne) (v)

3

Dirks, M.M. (Melindy) (v)

4

Kramer - Blansjaar, E.C. (Lydia) (v)
Horváth, S. (Shirley) (v)

den Haan, Y. (Yvet) (v)

7

van Vonderen, C.B. (Conny) (v)

8

Veerman, G.Y. (Gerda) (v)

9

Dirks, R. (Rob) (m)
Lems, R. (Raymond) (m)
Kamsteeg, M. (Marcel) (m)

van der Linden, L. (Lieneke) (v)

10
11

12
13

Ouwens, A. (Attie) (v)

14

van Loghem, M.E. (Marlies) (v)

15

Habib, S. (Shafiqa) (v)

16

Soffree, J. (Jilles) (m)

17

Bosman, G.H. (Gerard) (m)

18

van den Bergh, R.N. (Ruud) (m)
Buis, G. (Gerrit) (m)
Nuis, 1.(Inge) (m)

19
20
21

Zwiers, H.J. (Henk) (m)

22

van Houcke, H.C.M. (Henk) (m)

23

Hitzert, M,A. (Rinus) (m)

24

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

_Telop +

vca
Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 3 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stem

Kardol, J.D. (Daan) (m)
Rottier, A. J. (Anton) (m)
van der Duijn Schouten, C.A. (Kees) (m)
Verweij, G.M. (Gerard) (m)

3
4

van de Waerdt, C.J. (RIck) (m)
van Zwienen, T. (Teunis) (m)
SmIt, C. (Corné) (m)

den Besten, A.J. (Aart-Jan) (m)
Schipper, K. (Koenraad) (m)
Leenheer, E.P. (Peter) (m)

7
8
9
10

van 't Zelfde, A.J. (Arjan) (m)
Teeuw, A.A. (Alfred) (m)

Veldhoen, M. (Marc) (m)
Haksteeg, H.W. (Walther) (m)
Lagendijk, J. (Jan) (m)
Roodenburg, C.A. (Arco) (m)
van Luik, W.T. (Walter) (m)

van Eijsden, A. (Arie) (m)
Beverlao, J. (Koos) (m)
Kranendonk, P. (Peter) (m)

13
14
15
16
17

18
19

20

Subtotaal
Zet in elk vakjeéén cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

.Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 4 - Echt voor Ridderkerk

a

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van Vliet, C. (Cora) {v)

Kloos. J.W. (Jim) (m)

2

van de Wege - van der Does de Bye, T. (Tissa)
(v)
Zigié, E. (Emir) (m)

3

3

van Loon, J,R. (Joey) (m)
Schop, Q. (Quinten) (m)
Kloos, M.G.J. (Mischa) (m)
van de Wege, A.M. (Albert) (m)
Klootwijk, E. (Evelien) (v)
Broekhuizen, H. (Henk) (m)

2igië - St,1, T. (T,.j,) (,)
Vogel. A.T. (Arnold) (m)
Eijs, M. (Michelle) (v)
van Dongen, P.A. (Pieter) (m)
Koets, C.J. (Ineke) (v)
Tibboel, P.H, (Pim) (m)

Subtotaal
Zet in elk vakjeéén cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

TEn

.Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 5 - CDA
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Overheid, T. (Ton) (m)

Mijnders, N.V. (Victor) (m)

2

van der Heijde - Keijzer, M. (Marcella) (v)

3

Belo, N.A. (Nico) (m)

4

Hulhoven, J.F. (Jos) (m)
de Kíerk, P. (Pauline) (v)

Bilik, V, (Veli) (m)

5
6
7

Bontenbal. W. (Wulfert) (m)

8

Kleiker, M. (Margit) (v)

9

Verhaar, J.J. (Jan) (m)

10

Breeman - Tack, J.S. (Jozien) (v)
Hulleman, H. (Henk-Joseph) (m)

11
12

Huisman, J. (Jan) (m)

13

Luijendijk, J. (Jan) (m)

14

van Laak, Y.D.E. (Yvonne) (v)

15

de Klerk. A. (Arie) (m)

16

van Oosten, A.E. (Annemarie) (v)

17

de Groot, J.P.C. (Cobie) (v)

18

C)nderdelinden,W.P. (Wim) (m)
Kruithof, L. (Leen) (m)
Breeman, D, (Dick) (m)
Meij, P.W.J. (Peter) (m)

19

20
21

22

'z

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

[IIU]

.Telop +

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

Model N 10-1 Proces-verbaal

18 / 22

itembl

Lijst 6 - Leefbaar Ridderkerk
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemml

Kayadoe, K.J. (Karin) (v)

Lapaer, R.A. (Ronald) (m)
Swarttouw, R.J. (Richard) (m)
van

=en- Boon, G.D. (Trudy) (v)

Nugteren, T. (Thom) (m)
Roelofs, N. (Natatya) (v)

Ouwens, M. A.T. (Arie) (m)
Kroeze, A.A.M. (Annemieke) (v)

Ouwens - Batenburg, J.W. (Jeanet) (v)
Mulder, W.J.W. (William) (m)
Nugteren, A.H. (Arjan) (m)
Ouwens, M. (Michel) (m)
Neuschwander, B. (Ben) (m)

van der Geest, J.C.J. (Hans) (m)
van der Geest, K.K.M. (Keshia) (v)

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

Totaal 1
_Telop +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 7 - ChristenUnie
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Kooijman, R.M. (Robert) (m)
de Wolff - ter Beek, P. (Erna) (v)

Aantal stem
1

2

Alkema, T.A. (Tjalke) (m)
Haan, A.I. (Ard) (m)

van der Breggen - Donker, B. (Barbara)
Roskam - de Vreede, J.M, (Jacqueline)
Tanis, M.J. (Maarten) (m)

Zegveld - den Bok, M.J.(Mariëtte)(v)
Knape, C. (Corstiaan) {m)
Vergunst, L.H. (Lydia) (v)
Lagerwerf, J.J. (Judith) (v)

Leertouwer, S.D. (Stefan) (m)
Houtman, E.E. (Erica) (v)

Botter, C. (Christiaan) (m)
Schrik, H.R.E. (Raymond) (m)
van Nes. A. (Arie) (m)
Koornneef, M.C. (Marco) (m)

Tamerius - van Houten, B. (Bianca) (v)
van den Hoek, J.M.M. (Maurice) (m)
Bouman - de Ruiter, M.E. (Marlies) (v)
van der Welle, L.M. (Leo) (m)
Louter, A. (Otto) (m)
Groenevetd, A.B. (Berend) (m)
van 't Zelfde, A.H. (Ad) (m)
Japenga, M. (Marten) (m)

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24

2

25

Tel op +

Subtotaal

[3]
Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

Totaal 1
.Tel op +

[II1313]
Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 8 - WD
Naamkandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Piena, E.M. (Edward) (m)

b

Klaver, L.M. (Linda) (v)

Borst, M.J. (Michel) (m)
Ringlever, T. (Timo) (m)

Bakker, P. (Paul) (m)
van der Have, V. (Vincent) (m)
Ketting - Huijgen, T.T. (Tessa) (v)
van

H

N. (NieFs) (m)

van der Valk, M. (Marius) (m)
Visser, J.D. (Jan) (m)

I

Subtotaal
Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechtsmet het laatste cijfer

Totaal 1

EBB

.Tel op +

Zet in elk vakjeéén cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 9 Burger op 1
Naamkandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van Nes - de Man, P.J. (Petra) (v)
Weijers - van Woudenberg, M. (Monique) (v)
Coule, S.G.H. (Stefan) (m)
Haringa, H. (Herman) (m)
Dam, W. (Wiekert) (m)

Kelderhuis - KIevit, G.W. (Linda) (v)
Ktootwijk, W. (Willem) (m)

2

van Beek, B. (Blanca) (v)

van der Staatj, M. (Maarten) (m)
Bisdom, R.B. (Rob) (m)

[1

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

Totaal 1
.Telop +

==aH
Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer,
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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 als de vooIzitter, 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

Aantal stemmen

Lijstnummer en lijstnaam

1 - Partij 18PLUS
2 - Partij van de Arbeid (P.v.d,A,) / GROENLINKS

3

Gereformeerde Partij (SGP)

4 - Echt voor Ridderkerk

5 - CDA
6 - Leefbaar Ridderkerk
7 - ChristenUnie
8 - VVD
9 - Burger op 1
Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

