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Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen
De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Neder-Betuwe in maart 2022
Gemeente Neder-Betuwe

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. 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 correct verlopen is.

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in
elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden.
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1. Informatie over het stembureau
Vul hieronder informatie in over het stembureau.
A

Het nummer van het stembureau:

B

Wanneer vond de stemming plaats?

30

De stemming vond plaats op dinsdag 15 maart 2022 van 07:30 tot 21:00.

C

Waar vond de stemming plaats?
Gemeentehuis Opheusden
Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM, Opheusden

D

Vul 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 hetstembureau aanwezigwas.
Aanwezig op het stembureau
Voorletter(s) en achternaam stembureaulid
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3. Bezwaren van kiezers
Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk
bereikbaar, er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het er niet mee eens is.
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. Onregelmatigheden of bijzonderheden
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat afzijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen
(weec/e 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.

4/8

5. Aantal toegelaten kiezers
Aantal geldige stempassen

A

^ 3:rS

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

B

^

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

c

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

D

o

^ 37

Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.
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6. Stembureauleden (proces-verbaal)
Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de
voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. Ga daarna naar rubriek 7 voor de ondertekening.
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Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

30

Locatiestembureau voorvervroegd stemmen

Gemeentehuis Opheusden

1. Aantal toegelaten kiezers

Vu^hieronderde aantallen inzoalsvastgesteld doorhetstembureau voorvervroegd stemmen (zierubriek5 vanhet

proces-vsrbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).
Aantal geldige stempassen

Aantalgeldigevolmachtbewijzen (schriftelijk ofviaingevulde stem- ofkiezerspas')

B

t -C-7L

Aantalgeldigekiezerspassenfpasomte stemmen inanderegemeente)'
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op!A+ B+C=D
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' Kiezerspassen zijnnietvan toepassing bijeengemeenteraadsverkiezing.

^

2. Aantal getelde stembiljetten

Vulhieronderdeaantalleninzoalsvastgestelddoorhetgemeentelijkstembureauvoorvervroegdstammen.
^3~
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

E

:^: ^B

Aantal blanco stembiljetten

F

10

Aantal ongeldige stembiljetten

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

G
H

Telvoor ditonderdeel deaantallen stemmen dieopelkelijstzijnuitgebracht bijelkaarop.
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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?
Ja, ga rerder me( rubriek 4.

Ö Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3.

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

A.2

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

B.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezersdoor het gemeentelijk stembureau

C.2

voor vervroegd stemmen. Tel op! A. 2 + B. 2 + C. 2 = D.2

D.2

o

* 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 hetaantaltoegelaten kiezers(D.2) en hetaantalgetelde stembiljetten (rubriek2 onder H) gelijk?
O

Ja, ga verder met rubriek 4.

O

Nee, er zijn méérstembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

O

Nee, er zijn minderstembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er mindergeteld?

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

Zijnerstembiljetten, stempassen, volmachtbewijzenofkiezerspassenvaneenandereverkiezingaangetroffen?
Nee.

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 naarhet college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.

Noteer hieren op hetpakhetnummer van hetbetreffende stembureau het aantal stembiljetten, danwel
sfempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

61/106

30 Gemeentehuis Opheusden

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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1

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Nummer

op de lijst
1

l.felilklUy;<IBBil

\bo

2

van Wolfswinkel, N. (m)
l

3
4

Naam kandidaat

Waasdorp, D. A. (m)

Klein, M. A. (m)

i7

Keuken, W. F. (m)

5

Arends, E. P. (m)

6

Roseboom, G. (m)

7

5~

Kroon, D. (m)

8

_2^

Pul, J. (m)

9

_2.

van Bragt, H. G. T. (m)

10

_z_

Roseboom, R. (m)

11
12
13

Scheurwater, C. (m)

z:

Heger, J. J. (m)

c"

de Vree, H. C. (m)

14

Vermeer, W. F. (m)

15

van den Hardenberg, H. G. (m)

16

Verwoert, l. (m)

18

. l
J-

19
20

van Eldik, D. (m)
van Leeuwen, W. (m)
Arends, R. (m)

2:

Huisman, J. (m)

21

Snoek, A. (m)

22

Bunt, J. P.G. (m)

23

van de Kamp, R. (m)

24

Langenberg, J. H. (m)

25

Kuivenhoven, J. (m)

26

den Hartog, D. (m)
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van Vlastuin, G. (m)

Crum, J.W. (m)
Boorsma, E. (m)

Bunt, W. F. (m)
van Tuijl, C. (m)
de Vree, T. J. (m)

den Hartog, G.V. (m)
Verwoert, R. (m)

Heemskerk, T. G. (m)
Hoogendoorn, E. J. (m;
Golstein, G. (m)

Eits, R. M. (m)
Eerbeek, J. (m)

^^
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2

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

Nummer

op de lijst
1

EBBESBESBa

-^Ï-

Naam kandidaat

Woldberg, J. H. A. M. (Jan) (m)

2

s

van Neerbos, J. M. (Joop) (m)

3

±

van der Stuijft, A. L. (Louis) (m)

4

5

Jansen, A. (Bert) (m)

^1_

Verbrugge, E. (Evelien) (v)

6

Dirksen, C. D. E. (Niels) (m)

7

Elzing, A. (Bert) (m)

8
_

Elzing - Platzer, M. E. (Lizette) (v)

9

Gerritsen, J.A. J. (Jan) (m)

10

Pieren, C. H. (Kees) (m)

11

Nieuwenhuis, G. J.A. (Gerard) (m)

12

Schouten, A. (Ton) (m)

^
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Gemeentebelangen

3
Nummer

lAiLifeiuü. 'asign

op de lijst

.

^2~

Groeneveld, A. (Anke) (v)
Hulsbergen, J. E. (Anja) (v)

2

^

Naam kandidaat

l l
z

de Regt, P. (Pieter) (m)
van den Berg, J.C. J. (Chris) (m)

5

van Brenk, A. A. J. (Anoeska) (v)

6

Heijmans, D. P. (Dennis) (m)

7

Scherrenburg - Reijneveld, E.W. N.A (Esther) (v)

8

Verweert, A.T. (Anton) (m)

9

I

Groeneveld, M. (Marijn) (m)

10

Mulder, M. E. P. (Maurice) (m)

11

van den Brink - Reuser, J. H. (Janine) (v)

12

T"

Roelofsen, L.J. D. (Lucia) (v)

13
14
15

van de Peppel, M. (Mark) (m)

~z^

van Ingen, M. J. H. (Marco) (m)
Gunther, M. K. (Mimi) (v)
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CDA
Naam kandidaat

Hommersom, C. M. (Martin) (m)
van der Lugt, G.G. (Geerten) (m)
van Dijkhuizen,W.E.A. (Herma) (v)
van de Bijl, H. (Herman) (m)
van Rheenen, C. (Corry) (v)
Gerritsen, C. (Chris) (m)
Buis, A. G. (Arie) (m)
van Dee, M. (Marinus) (m)
van Beveren, P. J. M. (Peter) (m)

Hommersom, M. (Maureen) (v)
Keuken, A. (Ton) (m)

Rustenhoven, H. J. (Jerphaas) (m)
van Boheemen, P.J.M. (Peter) (m)
Kuenen - Dorrestijn, H. J.J. (Rina) (v)
Roelofsen, J. H. (Henk) (m)

Olthoff, K.J. (Kees)(m)
Oskam, E. J. (Evert) (m)
Hermsen, J.C. (Jaap) (m)
Gerritsen, H. (Herman) (m)
van Dijkhuizen, J. (Jan) (m)
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Nummer
.Al. lfclUüuluIilJ

op de lijst

^.

l
.

T

13

'i
t

r i

Naam kandidaat

Bennink, A. H. M. (Laurys) (m)
van Andel, N. (Niels) (m)
van Someren, S. H. R. (Stefan) (m)
Heijstee, A. (Alex) (m)
Flores Guilarte, D. C. (Duanelcy) (v)

6

van Essen, P.A. C. (Peter) (m)

7

Geluk, JA. (Anthonie) (m)

8

I

Zomerdijk, H.J. (Henk) (m)
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ChristenUnie
Nummer

op de lijst

Aantal stemmen

Naam kandidaat

_van Hattum, C. (Kees) (m)
van Os, N. J. (Johan) (m)

Vlastuin, T. (Teun) (m)
van Hal, A.M. (Michiel)(m)

Hoogakker - van Doom, C. (Christa) (v)
Drost, H. P. (Harrie) (m)
_van Esseveldt, L. C. (Leon) (m)
van Dijken, N. (Niels) (m)
Boer - Meijer, S. C. (Sari) (v)
de Vogel, S. (Stefan) (m)
van Veen - Twigt, A. J. H. (Adi) (v)

Verwoert - van Doorn, G. C. (Corrie) (v)
van Manen, R. (Rijk) (m)

Brinkman, D.C. (Eric) (m)
_van Lienden,J. (Sjaak) (m)

van Ommeren, W.G.A. (Wilbert) (m)
Schimmel, C. (Kees) (m)
de Groot, P. N. (Piet) (m)

Angelino - Wiesenekker, G. (Gerie) (v)
Buijs, P. (Patrick) (m)
_van Veen, M.J. (Martin) (m)

ö
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7
Nummer

de lijst

^
2
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ï

Naam kandidaat

Meijering, M. D.A. (Marieke) (v)
Mauritz, A. J. C. (Antonie) (m)

.

Bron, D. (Danny) (m)

3
4

5

6

7

8

J_

^_
ï
'Ï.

van Noort, P. (Peter) (m)
Papilaja, S. (Selma) (v)
Meijer, G. H. (Gerhard) (m)

Meijering, J.G. (Gert-jan) (m)
Mauritz, G. M. (Marjolein) (v)

24
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