
Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Rheden in maart 2022

Gemeente Rheden

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

27

Adres/locatie stembureau

Wijkcentrum De Drieschaar op 16 maart 2022 
Meidoornlaan 197, 6951 LZ, Dieren

Dag Maand Jaar

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

1b Stembureaugegevens tijdens telling
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in.

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

1c 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.
O Een stembureau met beperkte toegang.

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorlette r(s) Achternaam

Peters - Broeke

Stokreef - van de Esschert

Leenders

van der Kuijck

Bruil

van lersel

Aanwezig op het stembureau: 
Dag Maand Jaar

l ü 0'^ e2!o:2 2

i 6 '2 0 2 2

11 03 *2 0 2 2

i 6 2 O 2 2

iji 0:3

i ;6 0 3 2 0 '2 2.

Uren (van - tot)

1 t 00

2 * 00

1 2 CbÖ
zi OO
1 b 00
Z 1 00
0 8 30

1 7 00
1 fi 30
7 /

1 / O 0
t & 3 0

2 » O O

07 o!o

17 0:0

0 7

ih 0 ‘o

3 O

0 0

0 io

1 '2 o;o

1 1

iq 3 O

°Y 0 c>—f—
1 3

) 61 3 «O
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vu! 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.

Aantal geldige stempassen

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

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

Ruimte voor correclie

A

B <9i

C o
Tel op + Tel op +

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.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

Ruimte voor correctie

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op volgende pagina.
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5. 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

Mogeiijke 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 f

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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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmeritingen 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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E

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 beïnvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Stembureau 27



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 8/21

8. 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 Maand Jaar

Datum: ) 6 - 0 3 - 7 :o 2 : 2

Naam voorzitter

J. Peba^Si - Q>
Namen stembureauleden

PO. , yen r\e f.^scl)c>yh.

LOT

J PYV Wpn kbCLjaU

5 Po Bku,c(_

6 Pi T Var» Xck^.L

7

8

9

10

11

12

13

14
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - VVD

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Hopmans, Y.A.W. (Yola) (v) 1 5 5

Kolkman, J.M.A. (Jelte) (m) i 2

Visser, M. (Martinique) (v) A

Koekkoek, R. (Rob) (m) 4 5
Hanssen, J.G. (Sjir) (m) 5 )

Brouwer, H.A. (Harry) (m) i

Baank - Luiken, K.B.C.M. (Koen) (m) 7 I I

Nooleboom, E. (Edith) (v) 8
-Q-

Broeks, R.O. (Reinier) (m)

van der Linden, W.G.R.J. (Werner) (m) 10 8
Uijthof, J.M.J. (Jaap) (m) 11

de Beurs, M.U. (Mark) (m) 12

Willemen, F. (Frank) (m) 13

van Katwijk, W.L. (Wllem) (m) 14

Lammers, A. (Ap) (m) 15

Haverkamp, R. (Ronald) (m) ê

Subtotaal

Tel op +

1 r 2
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Budel, M.F.H. (Mare) (m) 1

Weijers, C.C.J.M. (Cyril) (m) 2 ? 3
Overvlief, N.T. (Nienke) (v) 3 f?

Geelen, P.P. (Peter Paul) (m) 4
}

Spikker - Hogenkamp, C.H.J. (Christiaan) (m) 5 )
Boesveld, H.H. (Herman) (m) J-i
Frijlink, E.F.H. (Emma) (v) 7

Lok, J.J. (Jaap) (m) 8

Luteijn, P.D. (Pauline) (v)

de Lange, A. (Bert) (m) 2 O

Subtotaal

Tel op +

1 c 0
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Hofstede, G. (Gea) (v) 1
/ O 8

Noorland, M. (Marlena) (v) 2
7

Heesen, W.A. (Willem) (m) 3 /
7

Sahan, M. (Mehmet) (m) 4
9

7
O

Hageman, G. (Goos) (m) 5

Gator, T. (Tim) (m) 6

Doornbos, M. (Mark) (m) 7

van der Weijden, R.H.C. (Rob) (m) 8
I

de Ruiter, J.J. (Joppe) (m) 9

Teeuw, A.H. (Arie) (m) 10

Bosman, J.H. (Hans) (m) 11

Booij, I (Inge) (v) 12
2

ter Avest, J. (Jan) (m) 13

Couwenhoven, T. (Tom) (m) 14

Brandt, A.F. (Franske) (v) 15

Schadd - de Boer, P. (Ella) (v) 16
3

Booij, N. (Niels) (m) 17
5

van Valburg, H.J. (Henk) (m) 18 i 0

Subtotaal

Tel op +

k> 3
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts mei het laatste cijfer.
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Lijst 4 - D66

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Roumen, E.P.F.L. (Erik) (m) 1 5

Huertas Mulckhuyse, R.R.A. (Rosanna) (v) 3 i
Appels, D.J.P. (Daan) (m) 3
Kuijpers, M.A. (Ties) (m) 4 i i
Timmer, E. (Egbert) (m) 5

Marshall, S.W. (Steven) (m) 6

van Eijden, S. (Stefanie) (v) 7 i i
van Setten, F.K. (Floris) (m) 8 5

Willemen - Pennings, M.W. (Marijn) (v)

Ort, F.F. (Florian) (m) 10

Verspui, C. (Kees) (m) 11 i
Jansen, P. (Patrick) (m) 12

Steijns, M.J.H.M. (Mariël) (v) 13

Hageman, A.T.M. (Bert) (m) ^4

Kramer - de Beijer, D. (Daisy) (v) 15 i

Jans, P.J.M. (Paul) (m) 16

den Hertog - Heins, K.H. (Krista) (v) 17 i

Klomberg, T.A.F.A. (Doms) (m) 18

Spaargaren, A.J. (Ada) (v) 19

Subtotaal

Tel op +

1 □ _a3
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

1 2

c

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5-GROENLINKS

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Endeveld, T. (Tim) (m) 1 5 2
van Heijgen, M. (Mare) (m) 5

Verhoeven, J.C.H.M. (Jan) (m) ! 2
Kamps, B. (Bart) (m) 4

Moes, H.C.M. (Henk) (m) i
Heersink, H. (Herriët) (v) 6 2 ?

de Boer, S. (Semra) (v) 7 I o
van de Kolk, M. (Marloes) (v) ®

? o
Vrieze, S. (Suzanne) (v)

Bredius, T.C. (Thijs) (m) 10

Wehkamp, G.H.F.M. (Herman) (m) 11 I
Wenderich, P. (Pauline) (v) 12

van den Hazel, P.J. (Peter) (m) 13 ?
Nieuwenhoven, L.M. (Linda) (v) 14 4

Pos, C.E. (Constans) (m) 15 )

Subtotaal

Tel op +

i Aó

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

Totaal 1
.Tel op +

i A -O.
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Stembureau 27



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 18/21

Lijst 6 - GPR Burgerbelangen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Eskes, T.K.J. (Thomas) (m) 1
0) 4

Bosveld, A.J.H. (Arjan) (m) 2 J
6

Rook, M.M.H. (Magda) (v) 3 ?> i

van de Geijn, B.G.M. (Boudewijn) (m) 4

Kooistra, F.L. (Frans) (m) i

Kooistra, M. (Maikel) (m) 9

Huijsmans, A.C. (Liane) (v) ^ i

Thijsse, J.J. (Johan) (m) 8

ter Hoeven, R.M. (Ronald) (m) 9

Sivasli, R. (Richard) (m) 19

Liesting - Pieper, B.G.J. (Bianca) (v) 11
il

Wolthuis, A.S. (Arthuur) (m) 12 7
van Dodewaard, M. (Mignon) (v) 13 i

Brouwer, M.R. (Marcel) (m) 14 ?

van Zeist, T.W. (Tonet) (v) 15 1

Eulink - van Straaten, G.A. (Gerda) (v) 16

Bosveld - Brachten, J.S.G. (Joyce) (v) 17

van Wijck, F.D. (Frans) (m) ^8
I r>

Bosveld - Coenraadts, J.B. (Annie) (v) 19

Subtotaal

Tel op +

1 □LL Cl

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

Totaal 1
Tel op +

i 1 O

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 7 - Christenunie

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Witteveen, H. (Hendri) (m) 1 O

Koolstra - Bor, L.F. (Berta) (v) 2 4

de Vries, A. (Auke) (m) 3

de Haas - Esveld, A. (Twan) (v) 4 i
Koolstra, W.J. (Hans) (m) I
Rijneveld, A. (Arie) (m) 6

Esveld, H. (Heiko) (m) 7 7.
Mensink, G.J. (Gerie) (m) 8

Hoebé, J.J.H. (Johan) (m) 8

van Diermen, A. (Adriaan) (m) 10

Veenstra, H.J. (Arjen) (m) 11

Swart, P. (Paul) (m) 12 I
de Ridder, S. (Simon) (m) 13

Hekman, J. (Jan) (m) ^4 2
Stehouwer, J. (Jan) (m)

Subtotaal 1

Tel op +

□□ 9
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 8 - Volkspartij Politiek Rheden

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Kooijmans, M.T. (Theo) (m) 1 O
Reusink, H. (Henk) (m)

Budel, W.T.H. (Wim) (m) 3
-J
}

van Heumen, P.O. (Peter) (m) ^ 3 0
Crum, M. (Michael) (m) 5 3
Hagen, H.J.W. (Henk) (m) 6

Subtotaal

Tel op +

1 r□B.

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

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 voorzitter, 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 Aanlal stemmen

1 - WO

2-CDA

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

4-D66

5-GROENLINKS

6 - GPR Burgerbelangen

7 - Christenunie

8 - Volkspartij Politiek Rheden

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