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

Gemeente Renkum

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

Nummer
stembureau

14
Adres/locatie stembureau

1b

Dag

Maand

Jaar

Openingstijden (van - tot)

Het Schild
Wolfhezerweg 101,6874 AD, Wolfheze

16-03-2022

10:00

-

12:00

De Sonnenberg
Sonnenberglaan 4, 6861 AM, Oosterbeek

16-03-2022

13:30

-

14:30

Felixoord
Ommershoflaan 35, 6861 CH, Oosterbeek

16-03-2022

15:00

-

16:00

Missiehuis Vrijland
Johannahoeve 4, 6861 WJ, Oosterbeek

16-03-2022

16:30

-

17:30

De Rijnhof
Dorpsstraat 50, 6871 AM, Renkum

16-03-2022

19:00

-

20:00

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

(mtmvhluAAS._____________________

1c

Dag

/ (o

Maand

Jaar

o..l T'.oZ-X

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

6

Maand

Jaar
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3.

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

/of
a
_Tel Op ^

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

4.

Tel op +

w

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

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

/a^
O
o
.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.
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5.

5/19

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 -> Verklaarden 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
(vernield 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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6.
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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 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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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

Datum:

Maand

/ 6l - I o.3

Jaar

J?„ö2 'Z

Naam voorzitter

1

Hf

(htcaiA&r

Namen stembureauleden

2
3
n

F.fi
£/1.

5
6
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 - GROENLINKS
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Vink, E.L (Eveline) (v)

1

Mergen - Metz, N.L. (Norbert) (m)

2

/

(j?

_L

'i
Jansen, L.A. (Liselot) (v)
Engelsma, S.R.E. (Sophie) (v)

4

van Seters, I. (Ilja) (v)

5

Miedema, E.H. (Erio) (m)

6

Biemans, M. (Merijn) (m)

7
O

van den Berg, M. (Maartje) (v)
de Roe, C.B.B. (Clara) (v)

9

Heitink, Y.M. (Yara) (v)

10

Ruwhof, A.D. (Wendy) (v)

11

van Uitert, D.H. (Dirk) (m)

12

Köhne - Hoegen, E.H. (Ernestine) (v)

13

Berkelder, J. (Jan) (m)

14

Mekking - Poel, M. (Marjolein) (v)

15

Meeuwissen, M.A.T. (Marge) (v)

16

Hanemaaijer, M.H. (Mieke) (v)

17

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

18

van Gerwen, M.H.F.M. (Monique) (v)
Driessen, P.M.J. (Pleun) (v)
Rodenburg, T.B. (Bas) (m)

/

1Q
20

/

91

Erkens, C.L.M. (Charley) (m)

22

de Roe, C.B. (Charlotte) (v)

23

Maouche, J. (Joa) (m)

24

Tel op +

Subtotaal

I1

□

L ■/

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

Totaal 1
Jel op +

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2 - GemeenteBelangen Renkum
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van Bentem, C.D. (Danielle) (v)

1

Bartels, T.H.J. (John) (m)

2

Velthuizen, O.P. (Oswald) (m)

3

Janssen, P.G. (Paul) (m)

4

Modderkolk, T.N.H. (Theo) (m)

5

Jansen, M. (Mireille) (v)

6

Litjens, Y.J.E.M. (Yvonne) (v)

7

Huizinga, F.R. (Frank) (m)

8

de Kruijf, J. (Hans) (m)

9

van der Straaten, J.W. (Jan Willem) (m)

10

Koelewijn, J.H. (Jan) (m)

11

Nijeboer, A. (Annemiek) (v)

12

van Hees, A.P.A. (Arthur) (m)

13

Mali, C.T.A. (Chretien) (m)

14

Lourens, M. (Maaike) (v)

15

van Geffen, S. (Stefan) (m)

16

Geertsen, K.E.I.A.M. (Karin) (v)

17

Gerritsen, M.H.J. (Marijn) (m)

18

van Geffen, P. (Pascalle) (v)

19

van der Veen, V.G.E. (Vivienne) (v)

20

Bruins, M.H. (Marcel) (m)

21

van Glabbeek, M.R.H.A. (Marlijn) (m)

22

Hutten, A.H. (Louis) (m)

23

Verhaagen, B.N. (Bauke) (m)

24

van der Kracht, A.M. (Marie-Antoinette) (v)

25

Wurster - van der Giessen, A.B. (Sandre) (v)

28

i

,r

/,

1

1
1

i

Tel op +

Subtotaal

11

1
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - D66
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Guppen, F.T.M. (Fedor)

1

i2>

Mijnhart, F.J. (Flanneke)

2

Firet, D.L. (Dorien)

3

van Spaendonck, R.W. (Rozemarijn)

4

±
±

Bondt, D.A. (Danielle)

5

Kraak, R.W (Peter)

6

Santbergen, L.P.M. (Lennart)

7

Stokman, T (Tristan)

8

de Smit, P.J.M. (Pascal)

9

Post, B (Bert)

10

Jurrius, J.H. (Johan)

11

van Dijk, T.C. (Coen)

12

Kramer - van Kraaij, A.C. (Annemijn)

i

1T

Verstand, J (Jasper)

14

Engelsma, K.J. (Klaas Jan)

15

Makkinga, F.H. (Fedde)

16

Lelieveld, G (Glenn)

17

Martens, D.P. (Daan)

18

van Erp, R.H. (Rick)

19

van der Meer, T.A.M (Dick)

20

ten Ham, M.L. (Mariene)

21

Steggerda, P.F.M. (Patrick)

22
oo

van den Eist, E (Edwin)
Kuyvenhoven, J.B. (Jan)

24

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

Totaal 1
Tel op +

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

Aantal stemmen

Hoge, W. (Wouter) (m)

1

Smits - Jansen, M (Marte) (v)

2

Hollink, O.H. (Oscar) (m)

3

Kappen, F.J. (Frans) (m)

4

Streefkerk, J.C.J. (Jan) (m)

5

Schlette, R.W.A. (Robbert) (m)

6

Benschop, R.E. (Rob) (m)

7

Sijbesma, R.G. (Robert) (m)

8

Blaauw, F.S. (Frank) (m)

9

van der Stap, J.P.M. (John) (m)

10

Tirion, P.H. (Paul) (m)

11

van Helvoirt, D.C. (Dominique) (m)

12

van Ramshorst, K. (Koen) (m)

6
T

1^

Köhnke, R. (René) (m)

14

Schampers, R. (Robert-Jan) (m)

15

Bosmann, J.P. (Koos) (m)

16

Tel op +

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

Totaal 1
_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

Bekkers, M.M. (Marcel) (m)

1

Ir O

de Martelaere / van den Broeke, F. (Francisca)

2

i

(v)
Frijlink, H.M.J. (John) (m)

3

Hallema, T. (Tys) (m)

4

Geerdes, C.F. (Coen) (m)

5

Güner, A. (Atay) (m)

6

Gerritsen / van Lent, F. (Francis) (v)

7

van der Velden, A.F.J. (David) (m)

8

Ruyten, L.G.A. (Frits) (m)

9

Blankenspoor, J.G.R. (Ronald) (m)

10

Lovink, E. (Eef) (m)

11

Janssens, J.R. (Joan) (m)

±

19

Vinke, H.J. (Erik) (m)

13

Straatman, G.E. (Gerrit) (m)

14

Kip, W.N. (Helma) (v)

15

Feller / van Dam, E.M. (Betsy) (v)

16

Brouwer / Eising, B. (Diny) (v)

17

van Lochem, B.H. (Benno) (m)

18

i

Tel Op +

Subtotaal

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

Totaal 1
Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Mulder, M.A. (Marinka) (v)

1

Harmsen, B. (Bram) (m)

2

Weeda, H.J. (Rita) (v)

3

Mudde, M. (Martijn) (m)

4

Schultze, W.M.C. (Wine) (v)

5

Bosscha, L.E. (Luuk) (m)

6

Beekhuizen, G. (Gijs) (m)

7

Kaspers, J.C.H. (Jan) (m)

8

de Vries, D.W.E. (Ellen) (v)

9

ter Huurne, A.G.F. (Louis) (m)

10

Miltenburg - Wolters, H.G.A.M. (Hermien) (v)

11

Tax, H.P.L (Henny) (m)

12

Gijselhart, V.J.J.M. (Victor) (m)

13

Bloemzaad, A.F. (Ton) (m)

14

de Haan, J.Y. (Ysbrand) (m)

15

van 't Hof- von Nordheim, L.E. (Els) (v)

16

Küloi, N. (Nilay) (v)

17

I

l

Tel op +

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

Totaal 1
Tel op +

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

Aantal stemmen

1 - GROENLINKS
2 - GemeenteBelangen Renkum
3-D66
4-WD
5-CDA
6 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

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