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Model N 10-1
Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Putten in maart 2022

Gemeente Putten

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 stembureau

School de Schuilplaats
Verzetslaan 17, 3882 HH, Putten

11

1b

Dag

Maand

Jaar

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

07:30

21:00

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

Nummer
stembureau

Adres/looatie stembureau
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!_!___II II

1c

Dag , Maand

Jaar
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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.
Aanwezig op het stembureau:

Voorletter(s)

Achternaam

Dag

Maand______ Jaar
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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

Aantal geldige stempassen

A

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

B

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

C

l)C\Lt
U
------------- *----*-----

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.
Ruimte voor correctie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat
Aantal blanco stembiljetten
Aantal ongeldige stembiljetten

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.
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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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7.

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 beïnvloedden 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
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Stembureauleden aanwezig bij de telling

8-

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 oo: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.
Dag

Datum:

/

Maand

b ■ OA

Jaar

- 202^

Naam voorzitter

ZTN \J cA

1

Namen stembureauleden

2

/l.
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A
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8
9
10
11
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - Wij Putten
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Luitjes, H.G. (Herman)

1

van Voorst - Ruiter, W. (Wilma)
van den Hoek, M. (Rien)
la Roi, J.A. (Jannita)

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

3

a

van Hagen, D. (Daphne)

\
O
4

Kamphuis, J. (Joyce)
Lodder, L.H.B. (Leendert)

6

Tigchelaar, C.A.J. (Arap-John)

7

van Borssum Waalkes, L. (Linda)

Sickmann, A.E.M. (Andrea)

Aantal stemmen

oo
oq

Witteveen, E.D.B. (Emiel)

30

van Dijk, C. (Corné)

31

Born, T. (Tim)

32

Bus, A. (Alex)

33

I

Sonnega, P. (Peter)

34

\

Zeevat, H, (Henri)

35

8
i

3

I

i

Veeningen, B. (Bert)

9

u

van Gessel, J.H.B. (Jan)

36

Koekkoek, R. (Roelof)

10

3

Mellema, A.J.S. (Jetze)

37

Guliker, A. (Alex)

11

Roos, M. (Maaike)

38

van der Haar, M.P. (Matine)

12

Hooijer, B. (Bertwin)

39

Top, E. (Evelien)

13

Drouven, A.M. (Albert)

40

Schreuder, M. (Mae)

14

de Vreeze, A.M.C. (Agnes)

41

van Dijk - Vermeulen, C.G. (Gertie)

15

Bonzet, A.K. (Anne-Thaya)

42

van Dronkelaar, A.P. (Aart)

16

van Loon, H.L. (Hein)

43

Vliek, R. (Riek)

17

Luijt, E. (Edwin)

44

Doppenberg, E. (Evert)

18

Aapkes, R. (Rients)

48

IJkema, K. (Klaas)

19

Dekker, J. (Jaap)

46

van Bemmel, V.A.C.M. (Verony)

20

Koekkoek, M. (Marjolein)

47

Friedel, A. (Audrey)

2^

van Nieuwenhuizen, P. (Peter)

48

Tigchelaar, B.A.J. (Boy)

49

Obbink, G.L. (Luuk)

50

i
(
I

Haanschoten, T.A. (Tea)
Kampert, J.C. (Karin)

23

Kroon, E.A. (Evelien)

24

van der Haar, G.J. (Gert)

25

van Soest, G.M. (Gerard)

26

Heetebrij, S. (Steven)

27

2
I
I

I

i

2

I

5"
3

Tel op +

Tel op +

T8

Subtotaal

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

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

Totaal 1 + 2
Tel op +

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

Stembureau 11

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

14/19

Lijst 2 - Christenunie
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van Ooijen, T.J. (TeunJan) (m)

1

van Hemel, E.A. (Erik) (m)

2

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

s (?
1 %

L

van de Langemheen, W. (Wilco) (m)
de Graaf-Bakker, S. (Saskia) (v)

4

Posthouwer, A. (Aalt) (m)

5

van den Hazel, G.E. (Gerben) (m)
Grevengoed - van den Heuvel, J.G. (Jannie) (v)

7

Schuurman - Nap, A. (Annerie) (v)

8

1 i
\
1
7

Aantal stemmen

Kleijer, W. (Wouter) (m)

28

Hakkenberg, B. (Bernard-Paul) (m)

29

Lubbertsen - Ruiter, J. (Jenneke) (v)

30

Drost, W. (Wichert) (m)

31

Cornelissen, B. (Bertus) (m)

32

de Graaf, E.H. (Evert) (m)

33

Priem, G.A. (Gerbert) (m)

34

l

l
1

de Ruiter - Tom, J.F. (Janieke) (v)
van't Veld, M.M. (Michael) (m)
Nooteboom, T. (Thijs) (m)

11

Kleijer - Schuit, D.M. (Dirma) (v)

12

van Oostende, W.L. (Wim) (m)

13

van den Brandhof, G.J. (Gerard) (m)

14

i
7

Kiezebrink, S.H. (Hanno) (m)
van den Bor - de Jager, M. (Arine) (v)
Heuveling, A.N. (Bram) (m)

17

Bleijenberg - Schuit, W.J. (Wilma) (v)

18

van Stuijvenberg, M.E. (Maurits) (m)

19

Overweg, A. (Arjen) (m)

20

i

Bos, C. (Cees) (m)
Schouten, A.J.W. (Bram) (m)

22

van de Vliert, J. (Jurian) (m)

23

van den Heuvel, G.P.L. (Elsaly) (v)

24

van Ommen, J. (John) (m)

25

Brink, P.E. (Peter) (m)

26

van de Geer, J. (Jan-Dirk) (m)

27

l
2

Tel op +

Subtotaal

■

l -L k

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

Tel op +

T7

Subtotaal

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

Totaal 1 + 2
Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - CDA
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

van de Koot, W. (Wim) (m)
Elsenaar - van Rooijen, G. (Gertine) (v)
van Meerveld, J. (Jan) (m)
Kemp - van de Brug, J.M. (Annemarie) (v)

O

Qi

2
4

/

6

Hagen, J.W. (Jochem) (m)

7

28

Fabriek, F.W. (Frits) (m)

29

Mosterd, A. (Aart) (m)

30

1

2
5

<2.

Boeve - van den Brink, E. (Evelien) (v)
9
10

Deetman, A.G. (Gerald) (m)

11

Nap, C. (Coen) (m)

12

I

van de Pol, E.J. (Bert) (m)

13

t

Kager, H.T.C. (Harry) (m)

14

van Putten, G.J. (Gert Jan) (m)

15

Velten, E.J. (Bert Jan) (m)

16

Grevengoed, A. (Ab) (m)

17

1

van de Brug - van de Kamp, J. (Janneke) (v)

18

$

Aalten, G. (Gert) (m)

19

i

Kraai, R. (Eric) (m)

29

2

Simmelink, B.J. (Ben) (m)

21

l

(

2

van de Brug, M. (Rien) (m)
Beukema, J. (Jelmer) (m)

Aantal stemmen

Gijlers, A.H. (Alfred) (m)

£

Timmer, E.R. (Edward) (m)

van Winkoop - van Wnkoop, J. (Jannet) (v)

3

O

van Beek, T.C. (Theo) (m)

Mosterd, H.G. (Henk) (m)

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

1

po

De Lange - Houtman, J.N. (Jannie) (v)

24

van den Ham, G. (Gert) (m)

:'

Trouw, H.M. (Hugo) (m)

26

Angenent, G.J. (Gert Jan) (m)

27

1

Tel op +

Tel op +

Subtotaal

9
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

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

Totaal 1+2
Tel op +

9 8
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 4 - GEMEENTEBELANGEN
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Hoogendijk, R. (Robin) (m)

1

Koornneef, H. (Henk) (m)

2

van Dam, E. (Ellis) (v)

3

van Nieuwenhuizen, P.A. (Sander) (m)

4

Lange, R.S. (Rogier) (m)

5

van de Poll, E.S. (Erik) (m)

6

Zwart, A.J. (Albert) (m)

7

Pansier, G. (Gijs) (m)

8

Kubiak - Peters, K.J, (Karin) (v)

9

Helsdingen, R. (Rik) (m)

10

Bos, J. (Johan) (m)

11

van de Langemheen, R. (Richard) (m)

^2

Hop, G, (Gert) (m)

13

van Batenburg, R. (Ron) (m)

14

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

4

1
k
i i

Vliek, C. (Cor) (m)

19

Hartman, J. (Jan) (m)

20

van de Koot, J. (Jan) (m)

2^

1

van der Werf, K. (Klaas) (m)

30

4

5
t
1

18

29

i
i

van Dompseler - van Steeg, C. (Corry) (v)

Petersen, A. (Aalt) (m)

z

van de Koot, M.L. (Merel) (v)

?

1

17

28

£

Pansier - van den Broek, B.W.J. (Willemijn) (v)

van Looijengoed, H. (Harry) (m)

Aantal stemmen

Zwart, S.A. (Sander) (m)

i

i

van Winkoop, G. (Gert) (m)
van Diest - Schreuder, J. (Joke) (v)

23

van Nieuwenhuizen, J. (Jan) (m)

24

van Dongen, A.J. (Arjan) (m)

28

Werkman, G.M. (Wendy) (v)

28

Hoogendijk, A. (Alinde) (v)

27

Tel op +

Subtotaal

1

0

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

Tel op +

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

Totaal 1+2
Tel op +

1 o 6
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

’t Jong, E.T. (Ewoud)
ten Klooster, J. (Hans)

■\
O

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

3

van Veldhuizen, G.J. (Gert Jan)

8

Rozendaal, D. (Dirk)

29

Jansen, R.H. (Reinand)

39

Schoonewelle, J.H.T. (Jan)

31

Bloed, P. (Piet)

32

de Goffau, C.J. (Cees)
van den Brink, J. (Jan)

4
3

de Jong, D A. (Reinard)

Aantal stemmen

S>

Reijersen van Buuren, J.G. (Hans)

6

Clements, F.W. (Frans)

33

Links, F. (Erik)

7

Morren, T.G. (Teus)

34

Prins, L.A. (Lenard)

8

Muis, E.H. (Henk-Jan)

9

Westerdijk, B.F. (Berend)

36

Grotenhuis, E.G.H. (Edwin)

10

Gerritsen, N. (Nico)

37

Schaap, C.A. (Constantijn)

11

van Lagen, G. (Gerrit)

12

de Jong, H.A. (Huibert)

13

den Braber, H.T. (Henk)

^4

Bloed, C. (Cees)

15

van Driel, G.B. (Giel)

16

Remijn, H.W. (Henno)

^7

Hazeleger, E. (Errie)

18

van Loo, H.J. (Henk-Jan)
van den Hoorn, J.N. (Jan)
van der Garde, W. (Wim)

I

van Moorselaar, K. (Klaas)

z

oc

3

I

^9
90
21

van Rhee, W. (Wim)
van Rijn, B.J. (Bart)

23

van Sligtenhorst, T.J. (Theo)

24

Blok, A. (Arien)

25

van Doleweerd, A.H.K. (Arend)

26

Westerbroek, D. (Dries)

27

I

Tel op +

Tel op +

Subtotaal

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

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

Totaal 1 + 2
_Tel op -t

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - WD
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

de Bruin, A.W. (Albert) (m)

1

Heinen, G.J. (Jorrit) (m)

2

3

5
8

ten Bolscher - Pijffers, M, (Anja) (v)
Kingma, R. (Ronald) (m)

4

van Houwelingen, N.F.D. (Nathalie) (v)

5

1

Markus, G.J. (Gert Jan) (m)

6

Wassink, H.W. (Hedi) (v)

7

Mabelis, M.P. (Mare) (m)

8

van Koot, G.G. (Glenn) (m)

9

3

Heinen, J.R. (Jasmijn) (v)
de Bruin, M.T. (Maarten) (m)

11

Schuurman, M. (Mart) (m)

12

Kniestedt, C.W. (Cees) (m)

13

1

Bruggeman, D.M. (Dimri) (m)

14

1

Voormolen, W.P. (Willem) (m)

15

Molnar, G.S. (Guido) (m)

16

ter Borg - Guliker, A. (Alette) (v)

17

1
1

1

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

Totaal 1
Tel op +

6

7

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.

Aantal stemmen

Lijstnummer en lijstnaam

1 - Wij Putten
2 - Christenunie
3-CDA
4 - GEMEENTEBELANGEN
5 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
6-WD
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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