
Stb 312 Ons Huis Rheden 15 maart 2022, telling 16 maart 2022 sporthal Theothorne

Model K-1
(Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen)

Waarom een proces-verbaal?
Met het proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen verantwoording af over het tellen 
van de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming en van de 
uitkomsten daarvan.

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 telling van de stemmen correct 
verlopen is.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig 
invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen alle leden die op dat moment 
aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd 
stemmen en minimaal drie andere leden.

1. Verkiezing

Dit proces-verbaal heeft betrekking op:
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Rheden.

2. Zitting

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente Rheden.

Datum aanvang zitting 16-3-2022

Tijdstip aanvang zitting 14:00 tot 16:00 uur

3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Houd per lid van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de tijden bij waarop het lid aanwezig was. 
Indien er meerdere tellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie.

Alle leden zijn aanwezig binnen de tijden genoemd bij 2.
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4. Stembureaus

Overzicht van de nummer en locatie stembureau voor vervroegd stemmen binnen de gemeente:

Nummer Locatie stembureau Open op
312 Ons Huis Rheden 15 maart 2022 15-03-2022

5. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd 
stemmen

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een stem op een 
stembiljet 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 die zijn ingebracht tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd 
stemmen vast in dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen het er niet mee 
eens is. Heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

6. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau 
voor vervroegd stemmen

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op: noteer geen 
persoonsgegevens van kiezers.
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7. Leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die aanwezig zijn na afloop van de telling van de 
stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor 
vervroegd stemmen en minimaal drie andere leden. Ga vervolgens naar rubriek 8 voor de ondertekening.

Datum: dag maand jaar

16 03 2022

Naam voorzitter
1.
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Naam leden
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Bijlage : uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 312

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Ons Huis Rheden op 15 maart 2022

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen 
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)*

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + C = D

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

(zie rubriek 5 van het

A

B
S'tf

C , NVT

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H 

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebraoht bij elkaar op.

E- é&X

F

G 3
H
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

A Ja, ga verder met rubriek 4. \
O Nee, ga verder met het vërtfolg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 
stampassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau 
als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) *

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau 
voor vervroegd stemmen. Tel op! A.2 + B.2 + C.2 = D.2

A.2

B.2 Sr
C.2 NVT

D.2
/

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals vastgesteld 
door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Ja, ga verder met rubriek 4.

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

O Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. 
Vermeld hoe vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

O Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
_____________________________________aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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1 VVD
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

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

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

3 Z Visser, M. (Martinique) (v)

4 z Koekkoek, R. (Rob) (m)

5
n
X Hanssen, J.G. (Sjir) (m)

6 — Brouwer, H.A. (Harry) (m)

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

8 Nooteboom, E. (Edith) (v)

9 — Broeks, R.O. (Reinier) (m)

10 — van der Linden, W.G.R.J. (Werner) (m)

11 / Uijthof, J.M.J. (Jaap) (m)

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

13 — Willemen, F. (Frank) (m)

14 — van Katwijk, W.L. (Willem) (m)

15 /> Lammers, A. (Ap) (m)

16 Haverkamp, R. (Ronald) (m)

Totaal
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2 CDA

Nummer 
op de (ijst Aantal stemmen Naam kandidaat

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

2 3 Weijers, C.C.J.M. (Cyril) (m)

3 z8 Overvliet, NT. (Nienke) (v)

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

5 — Spikker- Hogenkamp, C.H.J. (Christiaan) (m)

6 2. Boesveld, H.H. (Herman) (m)

7 — Frijlink, E.F.H. (Emma) (v)

8 — Lok, J.J. (Jaap) (m)

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

10 Z de Lange, A. (Bert) (m)

Totaal <5>3
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3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nummer
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 /oz Hofstede, G. (Gea) (v)

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

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

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

5 — Hageman, G. (Goos) (m)

6 — Gator, T. (Tim) (m)

7 / Doornbos, M. (Mark) (m)

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

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

10 — Teeuw, A.H. (Arie) (m)

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

12 3 Booij, 1 (Inge) (v)

13 — ter Avest, J. (Jan) (m)

14 - Couwenhoven, T. (Tom) (m)

15 — Brandt, A.F. (Franske) (v)

16 — Schadd - de Boer, P. (Ella) (v)

17 — Booij, N. (Niels) (m)

18 CL van Valburg, H.J. (Henk) (m)

Totaal i tyy
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4 D66

Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

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

2 33 Huertas Mulckhuyse, R.R.A. (Rosanna) (v)

3 </ Appels, D.J.P. (Daan) (m)

4 — Kuijpers, M.A. (Ties) (m)

5 Timmer, E. (Egbert) (m)

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

7 2 van Eijden, S. (Stefanie) (v)

8 •S. van Setten, F.K. (Floris) (m)

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

10 — Ort, F.F. (Florian) (m)

11 — Verspui, C. (Kees) (m)

12 - Jansen, P. (Patrick) (m)

13 — Steijns, M.J.H.M. (Mariël) (v)

14 / Hageman, A.T.M. (Bert) (m)

15 /2 Kramer - de Beijer, D. (Daisy) (v)

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

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

18 3 Klomberg, T.A.F.A. (Dorus) (m)

19 / Spaargaren, A.J. (Ada) (v)
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5 GROENLINKS

Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat
1 £(>

Endeveld, T. (Tim) (m)

2 “ van Heijgen, M. (Mare) (m)

3 3 Verhoeven, J.C.H.M. (Jan) (m)

4 2 Kamps, B. (Bart) (m)

5 Moes, H.C.M. (Henk) (m)

6 Heersink, H. (Herriët) (v)

7 3 de Boer, S. (Semra) (v)3

00 van de Kolk, M. (Marloes) (v)

9 / Vrieze, S. (Suzanne) (v)

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

11 Wehkamp, G.H.F.M. (Herman) (m)

12 — Wenderich, P. (Pauline) (v)

13 van den Hazel, P.J. (Peter) (m)

14 9^ Nieuwenhoven, L.M. (Linda) (v)

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

Totaal
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6 GPR Burgerbelangen
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

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

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

3 /v Rook, M.M.H. (Magda) (v)

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

5 32. Kooistra, F.L. (Frans) (m)

6 6 Kooistra, M. (Maikel) (m)

7 3 Huijsmans, A.C. (Liane) (v)

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

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

10 — Sivasli, R. (Richard) (m)

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

12 - Wolthuis, A.S. (Arthuur) (m)

13 / van Dodewaard, M. (Mignon) (v)

14 — Brouwer, M.R. (Marcel) (m)

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

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

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

18 — van Wijck, F.D. (Frans) (m)

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

7 Christenunie
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

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

2 /6 Koolstra - Bor, L.F. (Berta) (v)

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

4 Z de Haas - Esveld, A. (Twan) (v)

5 / Koolstra, W.J. (Hans) (m)

6 J Rijneveld, A. (Arie) (m)

7 — Esveld, H. (Heiko) (m)

8 - Mensink, G.J. (Gerie) (m)

9 / Hoebé, J.J.H. (Johan) (m)

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

11 — Veenstra, H.J. (Arjen) (m)

12 — Swart, P. (Paul) (m)

13 — de Ridder, S. (Simon) (m)

14 — Hekman, J. (Jan) (m)

15 Stehouwer, J. (Jan) (m)

: Totaal 3 Z
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8 Volkspartij Politiek Rheden
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 Kooijmans, M.T. (Theo) (m)

2
i

Reuslnk, H. (Henk) (m)

3
ï

Budel, W.T.H. (Wim) (m)

4 — van Heumen, P.O. (Peter) (m)

5 /■ Crum, M. (Michael) (m)

6 Hagen, H.J.W. (Henk) (m)

i Totaal 1 5 ^
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