
Model Na 31-2: proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

minq wordt verricht

Model Na 31-2

Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente
waar een centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest
in maart 2023
Gemeente Westerkwartier

Let op!Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau, indien van toepassing

tr ln opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau de in dit proces-ver-

baal opgenomen aantallen (opnieuw) onderzocht. Deze blijken niet allemaaljuist te zijn. Het ge-

meentelijk stembureau heeft in een nieuwe zitting de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de

correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal.

Het corrigendum is vastgesteld op: LlLl tlu (dd-mm-jjjj)

1. Zitting

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente Westerkwartier.

Kieskring Noorderzijlvest.

Datum en tijdstip aanvang zitting 17 maart202310:00 uur.

Het aantal kiesgerechtigden op basis van de opgave van burgemeester en wethouders in de gemeente bedraagl44,442
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2. Aanwezigheidledengemeentelijkstembureau

Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

mtn wordt verricht

Houd per tid van het gemeentetijk stembureau de tijden bij waarop het lid aanwezig was. lndien er meerdere zittingslocaties wa-

ren, vermeld dan per lid de locatie.

Voorletters Achternaamledengemeentelijkstembureau Aanwezig (van - tot)

G.A.

S.E

E.

P.S.

A.

Achternaam:

Locatie:

Buiter - Reker

Gemeentelijk stembureau

Achternaam:

Locatie:

Anthonio

Gemeentelijk stembureau

Achternaam

Locatie:

Solle

Gemeentelijk stembureau

Achternaam

Locatie:

Homan - Oostindidn

Gemeentelijk stembureau

Achternaam:

Locatie:

Ybema - van der Veen

Gemeentelijk stembureau

Achternaam:

Locatie:

van der Kaap - Meinema

Gemeentelijk stembureau

Achternaam:

Locatie:

Oldenburger - Boetje

Gemeentelijk stembureau

Achternaam:

Locatie:

Schipper - Voogd

Gemeentelijk stembureau

Achternaam:

Locatie:

Posthumus

Gemeentelijk stembureau

08 00 21 00

08 00 21 00

08 00 21 00

08 00

08 00

11 00

21 00

08 00 21 00

21 00

21 00

08 00

08 00

08 00 21 00
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3. Stembureaus

Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

mr wordt verricht

Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus binnen de gemeente:

lndien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in bii "Locatie stembureau".

Nummer 1 Locatie stembureau Verzorgingshuis Vredewold (postcode: 9351 AN)

Nummer 2 Locatie stembureau Gemeentehuis Leek (postcode: 9351 BJ)

Nummer 3 Locatie stembureau Dienstencentrum De Schutse (postcode: 9351 KP)

Nummer 4 Locatie stembureau Cazemier Boerderij (postcode: 9356 AT)

Nummer 5 Locatie stembureau Mfc Sintmastee (postcode: 9356 EA)

Nummer 6 Locatie stembureau Het Anker (postcode: 9354 AR)

Nummer 7 Locatie stembureau Mfc De Molenstreek (postcode: 9354 AG)

Nummer 8 Locatie stembureau Pannenkoekenburcht Nienoord (postcode: 9351 PG)

Nummer 9 Locatie stembureau MCO De Gaveborg (postcode: 9828 RC)

Nummer 10 Locatie stembureau Het Bolwerk (postcode: 9812 PL)

Nummer 11 Locatie stembureau Sportcentrum Leek (postcode: 9351 NV)

Nummer 12 Locatie stembureau Sportpark Oostindie (postcode: 9351 XZ)

Nummer 13 Locatie stembureau PKN De Hoeksteen (postcode:9351 KA)

Nummer 14 Locatie stembureau De Bibliotheek Leek (postcode: 9351 HC)

Nummer 15 Locatie stembureau Sportcentrum Leek2 (postcode: 9351 NK)

Nummer 16 Locatie stembureau Gemeentehuis Zuidhorn (postcode:9801 AJ)

Nummer 17 Locatie stembureau Dorpshuis Dorpsstee (postcode: 9804 RL)

Nummer 18 Locatie stembureau Het Zonnehuis (postcode: 9801 VG)

Nummer 19 Locatie stembureau Kerk De Rank (postcode: 9801 AZ)

Nummer 20 Locatie stembureau De Nieuwe Wierde (postcode: 9843 EJ)

Nummer 21 Locatie stembureau Kerk Grijpskerk-Niezijl (postcode: 9843 AA)

Nummer 22Locatie stembureau 't Bartolesh0s (postcode: 9845 AK)

Nummer 23 Locatie stembureau Dorpshuis De Wending (postcode: 9844 PE)

Nummer 24Locatie stembureau Dorpshuis Soltketen (postcode: 9881 PA)

Nummer 25 Locatie stembureau Dorpshuis 't Schanshuus (postcode: 9842 PE)

Nummer 26 Locatie stembureau De Meeden (postcode: 9831 RD)

Nummer 27 Locatie stembureau 't Hoge Hof (postcode: 9831 RZ)

Nummer 28 Locatie stembureau Dorpshuis Den Ham (postcode: 9833 PB)

Nummer 29 Locatie stembureau Dorpshuis Hornhuis (postcode: 9832 PD)

Nummer 30 Locatie stembureau Kerk De Zaaier (postcode: 9883 PS)

Nummer 31 Locatie stembureau Dorpshuis Eisseshof (postcode: 9884 PC)

Nummer 32 Locatie stembureau Dorpshuis Heralmahuus (postcode: 9886 PG)

Nummer 33 Locatie stembureau Dorpshuis De Vrijwilliger (postcode: 9885 PC)

Nummer 34 Locatie stembureau Steak- en Partyhouse Andr6 Dokter (postcode: 9805 TD)

Nummer 35 Locatie stembureau Cultureel Centrum Zuidhom (postcode: 9801 CG)

Nummer 36 Locatie stembureau Gemeentehuis Grootegast (postcode: 9861 AC)

Nummer 37 Locatie stembureau Dorpshuis 't Spectrum (postcode: 9862 TH)

Nummer 38 Locatie stembureau Dorpshuis 't Kompas (postcode: 9866 AP)

Nummer 39 Locatie stembureau Het Hooge Heem (postcode: 9861 BM)

Nummer 40 Locatie stembureau Dorpshuis 't Stuurhuus (postcode: 9863 PL)

Nummer 41 Locatie stembureau Dorpshuis 't Homhuus (postcode: 9864 PL)

Nummer 42Localie stembureau Mfc De Veste 1 (postcode: 9865 TE)

Datum:'1 7-03-2023 O9:27 :51 - SHA-256-Hashcode:
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Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

ming wordt verricht
Nummer 43 Locatie stembureau Mfc De Veste 2 (postcode: 9865 TE)

Nummer 44 Locatie stembureau Gebouw Ons Centrum Oldekerk (postcode: 9821 PA)

Nummer 45 Locatie stembureau Dorpshuis De Rotonde (postcode: 9822 AA)

Nummer 46 Locatie stembureau Gemeentehuis Marum (postcode: 9363 BA)

Nummer 47 Locatie stembureau Gebouw De Wieken (postcode: 9365 PS)

Nummer 48 Locatie stembureau Gebouw De Weme (postcode: 9824 PH)

Nummer 49 Locatie stembureau lmmanu6lkerk (postcode: 9363 BX)

Nummer 50 Locatie stembureau Dorpshuis Op de Welle (postcode: 9367 PX)

Nummer 51 Locatie stembureau Dorpshuis Jonkersvaart (postcode: 9366 TA)

Nummer 52 Locatie stembureau Gebouw Oomkegast (postcode: 9362 RC)

Nummer 53 Locatie stembureau Gebouw Ons Centrum Marum (postcode: 9363 AD)

Nummer 54 Locatie stembureau Dorpshuis Schleurholtshuus (postcode: 9891 AB)

Nummer 55 Locatie stembureau De Doorrit (postcode: 9893 PC)

Nummer 56 Locatie stembureau Sporthal De Holten (postcode: 9363 EH)

Nummer 57 Locatie stembureau Kerk De Morgenster (postcode: 9861 ES)

Nummer 58 Locatie stembureau de Roomsterborgh (postcode: 9351 TC)

Nummer 59 Locatie stembureau Sporthal Quicksilver S (postcode: 9801 KZ)

Som van de aantallen opgenomen in bijtage 2, rubriek 1 of, indien van toepassing, rubriek 3

Aantal geldige stempassen A 27657

B 2668Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A+ B + C = D )

Tel oP *

4. Aantaltoegelaten kiezers

c 7

30332

5. Aantal getelde stembiljetten zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau

Som van de aantallen opgenomen in biilage 2, rubriek 2

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E 30008

F 233

G 80
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6. Verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau

Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

mt wordt verricht

ls bij alle afzonderlijke stembureaus (na eventuele correctie door het gemeentelijk stembureau) het aantal getelde stembiljetten

en het aantal toegelaten kiezers gelijk?

! Ja. Ga verder met rubriek 7 (voor zover van toepassing).

tr Nee, voor de stembureaus met de nummers 24,27,37, 44 zijn g991 stembiljetten geteld dan dat er kiezers zijn toegela-

ten tot de stemming.

Het aantal EeeI getelde stembiljetten bedraagt

E Nee, voor de stembureaus met de nummers 7, 11 ,20,21 ,35, 42, 46,49, 56 zijn minder stembiljetten geteld dan dat er

kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

Het aantal minder getelde stembiljetten bedraagt:

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

15

Verklaar het verschilfussen het aantat getelde stembiljeften en het aantal toegelaten kiezers. Vermeld hoe vaak hier

sprake van was. Er kan meer dan 6en verklaring ziin.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Ver-meld noe vaak divotgende situaties zich hebben voorgedaan. Zie hiervoor ook de gegevens per stembureau die ziin opgenomen

in bijlage 2, rubriek 3.

4

0

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was)

4

2

0

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 12

7. Nieuwe telling aantal toegelaten kiezers

Voor de volgende stembureaus heeft het gemeentetijk stembureau een nieuwe telling uitgevoerd van het aantal toege-

laten kiezeis, omdat er sprake was van een onverklaard verschilfussen enerziids het aantal toegelaten kiezers zoals

vastgesteld door het stembureau en anderzijds het aantal getelde stembiljetten zoals vasfgesteld door het gemeente-

tijk stembureau (zie rubriek 3 van biilage(n) 2 bii dit proces-verbaal):
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8. Bij gecombineerde stemmingen

4
!

Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

mt wordt verricht

Zijn de verzegelde pakken van een andere verkiezing geopend omdat er een gegrond vermoeden bestond dat stembiljetten'

stbmpassen,-volmachtbewijzen of kiezerspassen van de eigen verkiezing zich in deze pakken bevonden?

Nee

Ja, er zijn verzegelde pakken van de verkiezing van geopend.

Hierin zijn aangetroffen en bij de stemopneming van de eigen verkiezing betrokken:

Noteer hier het nummer van het betreffende stembureau en het aantal stembiljetten, dan wel sfempassen, volmacht-

bewijzen of kiezerspassen daf is aangetroffen.

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een stem op een stembiljet wordt

onterecht g"lOig, ongeldig of blanco vLrklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling

is onjuist.

Leg alte bezwaren die zijn ingebracht tijdens de zitting van het gemeenteliik stembureau vast in dit proces-verbaal'

Oip ats het gemeentetijk stembureau iet er niet mee eens is. Heeft het gemeenteliik stembureau een reactie op het

bezwaar? Noteer die dan ook. Lg1lgynoteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren

Er waren qeen bezwaren tiidens de zittinq van het GSB

g. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau

10. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting

Omschrijf de onregetmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lgfup; noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden

Er waren qeen noemenswaa rdiqe bi tiidens de zittino van het GSB.
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11. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat in de gemeente

Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

ml wordt verricht
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

m wordt verricht

Datum : 1 7-03-2023 O9:27 :51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFDI E9A7 lAFB OF58 D2CB gCCA4449 DD21 3DDD OOF6 25AO 1 3EA C36E BC27 916F

Lijstnaam

Lijstnummer

Water Natuurlijk

1

Nummer
op de lijst

Naam kandidaat Aantal stemmen

1 Reitsema, E.D. (Elze) (m) 2893

2 Niezen, J. (Jeroen) (m) 207

3 van Wijk, A. (Arie) (m) 339

4 F ranzen, T.R.A. M. (Titus) (m) 137

5 Boersma, D.l. (Denny) (m) 480

6 Martens, L.H. (Lidwien) (v) 984

7 van der Meer, M.S. (Menno) (m) 30

8 de Vries, J.D. (Doede) (m) 30

9 Kalkman, M.M. (Merville) (v) 96

10 Bekker, M. (Meindert) (m) 65

11 Poppinga, T. (Tjerk) (m) 31

12 Buitenkamp, M. (Martha) (v) 118

13 van Lookeren Campagne, F.W (Frederik) (m) 15

14 van der Stel, J.C. (Jaap) (m) 4

15 Colenbrander, C.J. (Casper) (m) 21

'16 Schoonhoven, S.W. (Sjoerd) (m) I
17 van der Schoor, C. (Tineke) (v) 66

18 Epema, B.J. (Bertus Jan) (m) 17

19 Diertens, A.E. (Antje) (v) 23

20 van der Hoek, K.W. (Klaas) (m) 147

21 Bierema, M. (Marjan) (v) 18

22 van der Kooi, J.L.G. (Luut) (m) 3

23 Bakker, H.A. (Henk) (m) 94

24 de Veij Mestdagh, P.G. (Piet) (m) 6

25 Visser, S.J. (Saskia) (v) 31

26 Benjamins, B.N. (Berndt) (m) 7

27 Ririhena, M.A. (Miguel) (m) 6

28 van lmpe, D.F.W. (Dirk) (m) 2

2S Mensinga, H.J. (Henk) (m) 135

30 Pijlman, H.J. (Henk) (m) 26

31 Homan, N. (Nienke) (v) 78

Totaal (stemcijfer) 6118
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Lijstnaam

Lijstnummer

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

2

Aantal stemmenNummer
op de lijst

Naam kandidaat

1374
1 Beerda, H. (Herman) (m)

551de Jonge, J.G. (Janny Gerda) (v)2

70Kruidhof, E. (Eisse) (m)3

334 de Rooij, A. (Arjan) (m)

38de Wind, W. (Wietze) (m)5

318Karstens, G. (Geertje) (v)b

2737 Koenders, J.T. (Hans) (m)

798 Brouwer, H. (Harm) (m)

30Smink, W. (Willem) (m)I
2766Totaal (stemcijfer)

Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

mtn wordt verricht
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

mt wordt verricht

Datum: 1 7-03-2023 09'.27 :51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFDI E9A7 1AFB OF58 D2CB gCCA4449 DD21 3DDD OOF6 25AO 13EA C36E BC27 916F

Lijstnaam

Lijstnummer

ChristenUnie

3

Nummer
op de lijst

Naam kandidaat Aantal stemmen

1 Wierenga, K. (Klaas) (m) 2343

2 Bos, J.A. (Koos) (m) 413

3 van der Wal, M. (Maarten) (m) 73

4 Havinga, A.H. (Arina) (v) 411

5 Kamminga, M.L. (Menne) (m) 20

6 Doorn, L. (Lucy) (v) 92

7 Janszen, V.G.P. (Vincent) (m) 1

8 Geertsema, K.M. (Kees) (m) 28

9 Sabanga, S. (Sebastien) (m) 8

Totaal (stemcijfer) 3389
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Lijstnaam

Lijstnummer 4

CDA

Aantal stemmenNaam kandidaatNummer
op de lijst

1 308
1 Dijkstra, A. (Auke) (m)

127Wiersema, H. (Hanneke) (v)2

29Scheepstra, E.E. (Emmaly) (v)3

184 Meerman, M. (Michel) (m)

1125 Niezink, E.D. (Ernst) (m)

16Dost, H.J. (Harma) (v)6

84Douma, S. (Siebrand) (m)7

628 Oosterhoff-de Vries, H. (Henny) (v)

31I Berghuis, K.P. (Kor) (m)

1Middendorp, H.L. (Henk) (m)10

13Everts, WH. (Wilte)(m)11

1801Totaal (stemcijfer)

Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

min wordt verricht
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

wordt verricht

Datum: 1 7-03-2023 09:27:51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFD1 E9A7 ,!AFB OF58 D2CB 9CCAA449 DD21 3DDD OOF6 25AO 13EA C36E BC27 916F

Lijstnaam

Lijstnummer

Betaalbaar Water

5

Nummer
op de lijst

Naam kandidaat Aantal stemmen

1 de Nijs, M.B. (Bemd) 751

2 Solle, J.G. (Janny) 260

3 de Sterke, M. (Michiel) 15

4 Cornello, P. (Patrick) 210

5 Lindeman, H.J. (Jack) 13

6 van der Werff-Poort, H.J. (Harmien) 12

7 Bernabela, E.E. (Evelien) 23

8 Lapoutre, R.F.T. (Ren6) 7

o Machielsen, A.M. (Annemarie) 6

10 Strampel, W. (Wolter) 4

11 Uitham, J.A. (Jan Alix) 11

12 Zwarl, A. (Dries) 7

13 Buisman, M.C. (Monique) 4

14 Huizenga, H.S. (Henri6tte) 3

15 de Nijs, G. (Gert Jan) 1

16 Brunt, E.R.P. (Ewout) 1

17 Land, R.M. (Remco) 0

18 Weesie, P.D.M. (Peter) 3

19 Wolf, H.J. (Harry) 2

20 van Daatselaar, M.T. (Michel) 1

21 Prins, A. (Anneke) 6

22 van Balen, H.J.E. (Heleen) 4

23 Bos, T. (Tiemen) 2

24 van Dijken, E. (Erika) 2

25 Djoegan, H. (Hermant) 1

26 Doornbos, A. (Annemieke) 8

27 Frijns, P.F.A.M. (Patricia) 0

28 Jager, M. (Melanie) 15

29 Korte, R.J. (Rosa) 4

30 van der Laan, L.E.J. (Leendert) 0

31 Lennaerts, T. (Theo) 11

32 Mohlmann, V.G.F. (Victor) 0

33 Mulder, H. (lna) 0

34 Schilder, K. (Kevin) 2

35 van der Waaij, E.C. (llse) 2

36 Buurma, S.B. (Steven) b

37 Elting, P. (Paulien) 0

38 ter Veen, T.J.L. (Jarko) 6

39 Gerritsen, J.W. (Hans) 0

40 Nieuwenhuizen, N. (Nelly) 8

41 de Weerd, S. (Simon) 18
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-
mt wordt verricht

Datum: 1 7-03-2O23 09:27'.51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFD1 E9A7 IAFB OF58 D2CB gCCA4449 DD21 3DDD OOF6 25AO 13EA C36E BC27 916F

Lijstnaam

Lijstnummer

Betaalbaar Water

5

Nummer
op de lijst

Naam kandidaat Aantal stemmen

42 Remmers, J.A.M. (Jan) 0

43 Pluijter, R.G.C. (Richter) 2

44 van der Lem, A.W. (Bram) 43

45 van Mombergen, P.A. (Peter) 1

46 Uiterwijk, H. (Harry) 4

47 Kloos, C.H. (Casper) 7

Totaal (stemcijfer) r486
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Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

ml wordt verricht

Datum: 17-03-2023 O9:27'.51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFDI E9A7 IAFB OF58 D2CB 9CCAA449 DD2't 3DDD OOF6 25AO 1 3EA C36E BC27 916F

Lijstnaam

Lijstnummer

WD

6

Nummer
op de lijst

Naam kandidaat Aantal stemmen

1 Luitjens, E.J. (Eisse) (m) 765

2 Gorter, M. (Mattheus) (m) 263

3 Wendel, H. (Hilde) (v) 137

4 Havinga, T.K. (Teun) (m) 13

5 van der Zee, F.P. (Folkert) (m) 21

6 Oosterhof, Z. (Zwanet) (v) 117

7 Nienhuis-Roebroek, A.M. (Annemarie) (v) 41

8 Hulshoff, H.L. (Henk) (m) 168

9 Bennema, E.J. (Erik Jan) (m) 15

Totaal (stemcijfer) I 540
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Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

mtn wordt verricht

Datum: 1 7-03-2023 O9:27 :51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFDI E9A7 IAFB OF58 D2CB gCCA4449 DD21 3DDD OOF6 25AO 13EA C36E BC27 916F

Lijstnaam

Lijstnummer

50PLUS

7

Nummer
op de lijst

Naam kandidaat Aantal stemmen

1 Veeze, C.E. (Chris) (m) 623

2 Leistra, B.J. (Ben)(m) 15

3 Bakker, C.J. (Chris) (m) 11

4 Lennaerts, T. (Theo) (m) 35

5 Greuter, A.J. (Hans) (m) 23

6 Ottens, J. (Jan) (m) 12

7 Wiggers, G. (Garry) (m) 29

Totaal (stemcijfer) 748
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-
mt wordt verricht

Datum : 1 7-03-2Q23 O9:27 :51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFDI E9A7 1AFB OF58 D2CB 9CCAA449 DD21 3DDD OOF6 25AO 1 3EA C36E BC27 916F

Lijstnaam

Lijstnummer

Groninger Belang

8

Nummer
op de lijst

Naam kandidaat Aantal stemmen

1 Staijen, R.F. (Ren6) (m) 1078

2 Hoiting, H.T. (Henk) (m) 91

3 Sijbolts, A. (Amrut) (m) 67

4 Bakker, E.P. (Erick) (m) 60

5 den Os, M. (Marcel) (m) 16

b Hoekstra-Blaauw, E. (Erica) (v) 254

7 Menger, Y.P. (Yanet) (v) 76

Totaal (stemcijfer) '|'642
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

ml wordt verricht

Datum: 1 7-03-2023 O9:27:51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFD1 E9A7 IAFB OF58 D2CB 9CCAA449 DD21 3DDD OOF6 25AO 13EA C36E BQ27 916F

Lijstnaam

Lijstnummer

Student & Water

I

Nummer
op de lijst

Naam kandidaat Aantal stemmen

1 ten Cate, A.P. (Ale) (m) 401

2 Koster, D. (Dewi) (v) 355

3 Buigel, B. (Bram) (m) 28

4 Hofma, J.B. (Julia) (v) 92

5 Luijks, M.W.J. (Matthias) (m) 5

6 Smit, M.E. (Myrthe) (v) 33

7 Jelkmann, H.L. (Hannah) (v) 11

8 van der Deure, L. (Leon) (m) 2

9 de Groot, M.R.C. (Marc) (m) 2

10 van der Graaf, J.L. (Jennifer) (v) 19

11 van Mulkom, J.J. (Jesse) (m) 3

12 Geuchies, H.G. (Hedwig) (v) 6

13 Wagenvoort, R.J. (Ruben) (m) I

14 Straat, J. (Jaelle) (v) 6

15 Uitham, J.J. (Jochem) (m) 12

16 van den Berg, K. (Karlijn) (v) 8

17 van der Berg, J.M. (Jorre) (m) 8

18 Kamp, S. (Sarah) (v) 2

19 Walhof, L. (Luca) (m) 1

20 Sander, E.J. (Elke) (v) 2

21 van der Laan, A.J.J. (Joost) (m) 8

22 Schultink, l.M.A. (lsabelle) (v) 6

23 van Hussen, S.P.N. (Stijn) (m) 0

24 Zieverink, L.M.M. (Lousan) (v) 0

25 Zuidberg, J.B. (Jeroen) (m) 3

26 Erich, V.H. (Verena) (v) 4

27 Kamstra, C.B. (Casper) (m) 1

28 Meirink, S. (Suus) (v) 5

29 van der Velde, R. (Remco) (m) 27

30 van de Poel, W.L. (Wyona) (v) 2

31 Bijker, K.B. (Kas) (m) 1

32 Engelhart, P.W. (Pleun) (v) 0

33 Oosterveld, T.A.F. (Tim) (m) 1

34 Ronduite, J.R. (Jos) (m) I

35 van Duin, A.C.A. (Sander) (m) 0

36 Brinkhuis, C.H. (Christiaan) (m) 1

37 Spanjer, V.E. (Vera) (v) 15

Totaal (stemcijfer) 1072
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-
m wordt verricht

Datum: 1 7-03-2023 09:27'.51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFDI E9A7 IAFB OF58 D2CB 9CCAA449 DD21 3DDD OOF6 25AO 13EA C36E BC27 916F

Lijstnaam

Lijstnummer

BBB

10

Nummer
op de lijst

Naam kandidaat Aantal stemmen

1 Emmens, H.E. (Henk) 3596

2 Arends, S. (Sigrid) 757

3 de Jong, K.W. (Klaas Willem) 1289

4 Kiewiet, K.J. (Klaas) 1137

5 van der Graal E.R. (Edwin) 58

6 Blok, H. (Harmannus) 55

7 Werkman, D.S. (Derk) 49

8 van der Zee, J. (Koos) 158

I Schipper, K. (Kor) 52

10 Smelt, F.E. (Erik) 128

11 Rozema, J. (Jacob) 528

12 Peters, W.J.J. (Wim) 98

13 Drenth, A. (Anne-Martijn) 295

14 Scheeringa, M.O. (Mark) 681

Totaal (stemcijfer) 8881
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Lijstnaam

Lijstnummer

Belang van Nederland (BVNL)

11

Aantal stemmenNummer
op de lijst

Naam kandidaat

435
1 Pestman, R.J.E. (Robert) (m)

14Oetomo, A.D. (Danilo) (m)2

20ten Have, T.M. (Tim) (m)3

154 Boomsma, J. (Jan)(m)
o

Tuinman, F.A.R. (Ferdi) (m)5

15van der Veen, J.J. (Johan) (m)b

147 Bos, W.J.G. (Wim) (m)

34I Klooster, H.M. (Henny) (v)

IWich, S. (Sonny) (m)9

565Totaal (stemcijfer)

Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

mtn wordt verricht

Datum : 1 7-03-2023 O9:27 :51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFD1 E9A7 1AFB OF58 D2CB 9CCAA449 DD21 3DDD OOF6 25AO 1 3EA C36E BC27 916F
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Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-
mln wordt verricht

Alte leden van het gemeentetijk stembureau die aanwezig zijn aan het einde van de zitting, noteren hieronder hun

naam. Ga veruolgens naar rubriek 13 voor de ondertekening.

Jaar

Datum 20?3
Naam vooeitter

12. Leden van het gemeentelijk stembureau

16

G.A. Buiter - Reker

Namen stembureauleden

S.E. Anthonio

J. Solle

D. Ybema - van der Veen

P. Van der Kaap - Meinema

A. Oldenburger - Boetje

P.S. Schipper - Voogd

A. Posthumus

Datum: 1 7-03-2023 09:27 :51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFDI E9A7 1AFB OF58 D2CB gCCA4449 DD21 3DDD OOF6 25AO 13EA C36E BC27 916F
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

ming wordt verrioht

Datum : 1 7-03-2 Q23 09.,27',51 - SHA-256-Hashcode:
4D3A DFD1 E9A7 1AFB OF58 D2CB 9CCA A449 DD2't 3DDD OOF6 25AO 'I sEA C36E BC27 916F
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

ming wordt verricht

Datum: 17-03-2023 O9:27:51 - SHA-256-Hashcode:
4D3ADFD1 E9A7 lAFB OF58 D2CB 9CCAA449 DD21 3DDD OOF6 25AO '13EAC36E BC27 916F
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Model Na 31-2: proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne-

minq wordt verricht

Bijlage 1 : verslag bezwaren/onregelmatigheden/bijzonderheden
stembureaus

Dit verslag vermeldt alle bezwaren die staan vermeld in de processen-verbaal van de stembureaus. Noteer geen persoonsgege-

vens van kiezers.
De processen-verbaal van de stembureaus vermelden de volgende bezwaren

Dit verslag vermeldt voorts alle onregelmatigheden/bijzonderheden die staan vermeld in de processen-verbaal van de stembu-

reaus.

De processen-verbaal van de stembureaus vermelden de volgende onregelmatigheden/bijzonderheden

Datum:'l 7-03-2023 O9:27 :51 - SHA-256-Hashcode:
4D3ADFD1 E9A7 IAFB OF58 D2CB 9CCAA449 DD21 3DDD OOF6 25AO 13EAC36E BC27 916F
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Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tiidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, er staat meer dan
66n persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telting: een stem wordt onterecht getdig, 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

ei,{om
0

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en tetting?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te taat 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 rondam het
stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschriif de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden

ii
t .- \Jr'' ./L/- \t'"

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling



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 moeiliik bereikbaar, er staat meer dan

66n persoon in een stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telting: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resultaat van de tetling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg alte bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens ls 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

7. Onregelmatighedenofbiizonderheden

Waren er onregelmatigheden of biizonderheden tiidens de stemming en telling?

Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sfembus was vol en er was geen

tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het

stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

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

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

i \.! ,'.r' l.-r ,: L, .);*'- l, * L't I ir,, r L'
yt.tL,L i,,{ { ci t i:;y-'r...t.', Lti' , (- 7', rot'

t L^r.t.-{.,J,'- ,. ' '<')t { v !"4--(
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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 moeiliik bereikbaar, er staat meer dan

66n persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de tetling: een sfem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resultaat van de tetling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg atte 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

-€4 vt A "€Z,rJe V' €.,t\

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tiidens 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 bei'nvloedden de kiezer.

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

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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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 moeitijk bereikbaar, er staat meer dan
66n persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de tetling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telting 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

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en teiling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sfembus was vol en er was geen
tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

Omschriif de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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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
66n persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongetdig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de tetling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens ls 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
, tl Ls { t-"<= L,l.r,,ri--.,,i

q*-x--{.,t ,:.1-r.
i,!\ lvr-t-Vi-.r-. \.r- 
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Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telting?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te taat 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 beinvloedden de kiezer.

Omschriif de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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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 moeiliik bereikbaar, er staat meer dan

66n persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telting: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resultaat van de telting wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg alte 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

7, Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of biizonderheden tiidens 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 sfembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het

stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

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

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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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 sfaaf meer dan

66n persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de tetting: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resultaat van de tetting wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg atte bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaat. Ook ats 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

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of biizonderheden tiidens 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 bei'nvloedden de kiezer.

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

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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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
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 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 ls 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

,t' 1

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

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 sfembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
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 of nderheden
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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 moeiliik bereikbaar, er sfaaf meer dan

66n persoon in een stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de tetling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resultaat van de tetting wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg alte 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

W(rr:

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of biizonderheden tiidens 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 sfembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het

stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

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

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling


