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

Gemeente

Waarom

Pijnacker-Nootdorp in maart 2022

Pijnacker-Nootdorp

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 stermmen. 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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openingstijden tijdens stemming

Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

Adres/iocatie stembureau

Meersma Holding BV

12

Dag

Katwijkerlaan 115, 2641 PE, pijnacker

1b

Maand

Jaar

16-03-2022

Openingstijden (van - tat)

.

0730

[-/

Ô

21:00

Stembureaugegevens tijdens telling

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

Ic

Adres/locatie stembureau

Dag

Maand

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is

Jaar

Vut hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

O
O

Eer stembureau dat toegankelijk is voor alle. kiezers.
Een stembureau

met beperkte toegang.

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).
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Toegelaten kiezers
Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, Ben 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)

€
Tel op +

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

ue

H

Lj

Tel op +

1D

Aantal uitgebrachte stemmen
U gaat nu over op het telen 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

FE

D

Aantal ongeldige stembiljetten

G

C

u

CA
7

Telop +

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

ä

Ís 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
Ís 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 — Verkfaar dan hieronder het verschil, door ín te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Ef zijn méêr 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.

Aanta! 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 stembiijetten 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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Cl b Ar

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
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7.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer sternbureauleden 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
stemfokaal 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
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.
Em

ERTen
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EE
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Bijlage 1: aantal stemmen
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Lijst 1 - VVD
Naam kandidaat / Kandidaatnummer.

Aantal stemmen

dense - van Haarst, M.M. (llona) (v)

1

U

5

van Straten, B.P. (Bart) (m}

2

Nijhof, H. (Herman-Pieter) (m)

3

Zwart - Verschoor, K. (Karin) (v)

4

Klapwijk, G. (Gert-Jan) (m)

5

Turion, P. (Paul) (m)

6

Wubben, H.J.J. (Harry) (m)

7

Termoshuizen - Schnaar, V.V.E. (Véronique) (v)

8

ij

Niermeijer, W.J. (Willem-Jan) {m)

9

\

Stadhouders, 8.8.A.C. (Bas) (m)

10

\

van Atten, H. (Herman) (mm)

”

de Bruijn, J.A. (Jim) (m)

12

Haitsma, T. (Edo) (m)

13

Vuurens, K.P. (Karianne) (v)

14

van Moorsel, H:J. (Henk) (m}

15

Verdoorn, P.C. (Paul) (m)

16

Breedijk, J. (dacco) (m)

17

Hilgersum, S.E. (Sharon) (v}

18

Bostelaar, B.R: (Bas) (m)

19

Vonk, S‚N, (Sebastiaan) (m)

20

van Hunnik, H. (Herman} (m)

21

van de Mosselaar, A.P.M. (Bert) (m)

22

van Adrichem, P.J. (Piet) (m)

23

van den Heuij, P.P.A. (Peter) (m)

24

Degener - Vrolijk, S.G. (Saskia) (v)

25

2

5

\

4,

Telop +

Subtotaal

Rm

E

d

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

Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste citer.
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Lijst 2 - Eerlijk Alternatief
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Naam kandidaat /Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van de Gevel, J.C.O. (Hanneke) (v)

1

a, Al

Quik, R.G.M. (Ruud) (m)

28

Bijl, M.M. (Manuela) (v)

2

1

de Vent, W.J. (Joris) (m)

29

Glaser, B.H. (Ben) (m)

3

d

Vermeulen - de Vries, F.W. (Freeke) (v}

30

Graafland, N. (Nita) (v)

4

van Daten, LH. (lrene) (v)

31

van Herk, D.T.C. (Damíën) (m)

5

5)

Rodenburg, A. (Ton) (m}

32

de Vogel, JA. (Miranda) (v)

6

d

van Veen, MW. (Mieke) (v)

33

Gelton, S.J. (Bas) (m)

7

%

de Blij, G‚N.F.M. (Ger) (m)

34

Bal, M. (Marvin) (m)

8

de Gier - van der Mark, J.H. (Jaimy) (v)

35

Bos, R.P. (Rodney) (m)

9

Rijnbeek, C.M. (Carla) (v)

36

{

Arends, J.B. (Jos) (m)

10

Bevaart, E.R. (Erik) (m)

37

\

van Dijk, J.A.M. (John) (m)

H

de Jong, K.B. (Karina) (v)

38

de Groot
- Wallast, |. (lda) (v}

12

Weerheim, C. (Kees) (m)

39

Duijndam, A.P.T. (Jan) (m)

13

de Vries, T. (Teun) (m)

40

Suĳker, S.A. (Sylvia)(v}

14

Filippo, M.J. (Marco) (m)

“l

van Wijhe - Heijkoop, M. (Maaike) (v)

15

Vergeër, P.F. (Piet) (mi)

42

van Buuren, M. (Marlène) (v)

16

\

van der Meer, J.A, (Jan) (m}

17

À

Hom, F.B. (Francine) (v)

18

À

Lugtigheid, N. (Nicolien) (v)

18

eN

van Duijn - van Schie, A. (Angelike) (v)

20

Hendrikse, M.D.F- (Marvin) (m)

21

Beijersbergen, J.H. (Hanneke) (v)

22

Bartels, J. (Jolien) (v)

23

van Tilburg, G. (Bert) (m)

24

5

25

\

Ascentión, E.F. (Estrella) (v)
van Beest, SJ. (Susan) (v)

26

Schaap, M. (Marjolijn) (v)

27

Ì

)

Tel op +
Subtotaal

ll

Tel op +

Subtotaal

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

t

B

E d

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

Begin rechts met het laatste ‘cijfer.
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Lijst 3 - CDA
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van Kuppeveld, F.J.M. (Frank) (m)

1

Meijer, J.H. (Janno} (m)

2

7

de Veld - van Hassel, M.P.J, (Monique) (v)

3

id

van den Berg, C. (Kees) (m)

4

Í

Volkers, A.B. (Anne) (m)

5

van der Deijl. B.F. (Bob) (m)

6

Ramadhin, NJ. (Jacintha) (v)

7

de Groot, S.J. (Sebastiaan) (m)

8

Schellingerhoudt - Soeteman,

9

DL

Ratieveel, F.A. (Femke) (v)

10

i

Jansen, M.H.P. (Maarten) (m)

u

Ì

vam Dijk - vans Leeuwen, K.C. (Kitty) (v)

12

ú

Bollen, LAN. (Luuk) (m)

13

Verwijmeren, J.D. (Janneke) (v)

14

van Aken, R.H. (Rogior) (m)

18

Sizoo, H.R. (Herman) (m)

18

Mentink, H.R.M. (Richard) (m)

17

van Dijk, G.F.C. (Godwin) (m)

18

Los, E. (Erik) (en)

19

M.P. (Marjan) (v)

Ì

Ï Ls

Û
",

\

Tel op +

Subtotaal

Nn

bo A
Zet in elk vakje één cijfer

Begin rechts met het laatste cijfer,

Zet iri elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cifer
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Lijst 4 - Progressief PN / P.v.d.A. / GROENLINKS
Naam

kandidaat / Kandidaatnummer

Aantat stemmen

van Bijnen, M. (Marieke) (v)

1

Kieewein, S. (Saskia) (v)

\

Naam

)_

kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Adam, J.H. Jim} (m)

28

2

Maas - Brigadoi, T. (Tjandra} (v)

28

Hira, D.d. (Kavita) (v}

3

Suĳker, L.C.H. (Leo) (m)

30

Maas, ‚W.W. (Jan-Willem) (rn)

4

Dekker - van der Maarel, M.G.M. (Moniquê)(v)

31

Gök, DS. (Dilara) (v)

5

de Vries, K.G. (Klaas){m)

32

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

8

't Hart, EB. (Wineke) (v)

7

Geuties, T.K. (Tim) (m)

8

Hubert, M. (Mirjam) (v}

9

Voerknecht, H.C. (Hans) (m)

10

Rijke, J.W. (Jan Willem) (ra)

u

Bentvelsen, D.C. (Dominique) (m)

12

Kortman, F.B.F. (Freek) (en)

13

Slavenburg, A. (Annemarieke) (v)

14

van Wingerden, TS. (Thomas) (m})

15

Duel, H. (Harm) (m}

16

van Adrichem, C.M.J, (Kirsten) (v)

u

de Kock, P.A. (Pierre) (m)

18

Hölscher, P. (Paul) (m)

19

van der Jagt, F.J. (Francine) (v}

20

Bronsgeest, R.R. (Ricardo) (m)

21

Smid - Marsman, G.M. (Gemma) (v)

22

Zandijk, J. (Jan) (ma)

23

Boszhard, €. (Ellen) (v)

24

Bazuin, D.J.M. (Dirk) (m)

25

Claassens, P (Patricia) (v}

26

Vink, J.H. (ob) (m)

27

\

Í

\

Tel op +

Subtotaal

NEI
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.

IC

Lise ev

Zet in eik vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - D66
Näam. kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Hennevanger, P.C. (Peter)

1

en

Markerink, A.S.C. (Sylvia)

2

}

van de Kraats, B.P.J. (Barend)

3

de Wolf, D.A. (Daniël)

4

Verdegaal, J.T. (Jim)

5

Bholanath, N. (Geeta)

ê

ter Braake, N. (Nils)

7

Koole, J.J. (Jaap)

8

Wever, H. (Harm)

9

Kroese, AR. (Lex)

10

Snijders, J.J. (Jeroen)

KU

Olivier, 1.J. (Iris)

2

Harmsen, J.H. (Jochem)

13

Mulder, E.B. (Edwin)

14

van Steijn, J.J. (Jeroen)

15

int Hout, J. (Hans)

18

Lesscher, HA. (Hans)

17

Lötters, F.J.B. (Freek)

18

Schopman, F.K.d. (Fred)

19

van Marrewijk, R.T. (René)

20

Toebosch,

21

S. (Servaas)

Hume, A.M. (Angela)

22

Steunenberg, B. (Bernard)

23

Janssen, A.A.C.J. (Noud)
van der Hoeven,

J.P. (Patrick)

Aantal stemmen

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

|

Jas, F.E. (Ted)

28

Á

DL
$Ô

5

\

24
25

Buursink, K. (Kees)

26

van Staalduine, J.A. (Jaap)

27

Tel op +

Subtotaal

Tel op +

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

En

5 13

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
taal.1 +2

Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - Gemeentebelangen
Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Minderhoud, B.A. (Bernard) (m)

Î

van Haagen, P.W‚M.M. (Peter) (m)

2

Kuipers, P.M. (Paul) (em)

3

Kerklaan, N.F.M (Nick) (m)

4

van Oevelen, RD. (Richard) (m)

5

Olsthoorn, S.J.M. (Sander) (m)

6

Jongh, C.B. (Kees) (m)

7

de Gooijer, D, (Dennis) (m)

8

Koppers, A (Alexander) (m}

9

D

van Petegem - Fluit, B (Bianca) (v)

10

ï,

Weijenburg, LT, (Inge) (v}

À

Á

Ì

Kk

van der Zon, M.J.G. (Marc) (m)

12

Zwaan, T.P. (Theo) (m)

13

Toet, A.M. (Marcel) (m}

14

van 't Hart - Cornelis, S.A. (Stephanie) (v)

is

Soeterbroek - de Hoog, [. (Inge) (v)

16

van Buiĳtene, Q (Oscar) (m)

17

Í
}

Tel op +

Subtotaal
Zetin 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 7 - Partij voor de Dieren
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van Viegen, A.H.K (Carla)

1

Hulsbergen, A.W.C. (Annemieke)

2

Freriks, N.P.L. (Nicky)

3

Meijer, M.H. (Marjolijn)

4

Weijers - Quak, L.M. (Laura)

5

Werner, R.E. (Raymond)

8

Verhoeff, YR. (Yvonne)

7

Crombaghs, M.J.E. (Marc)

8

\

J

\

Tel op +
Subtotaal

|

\

3

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 - ChristenUnie-SGP
Naam kandidaat /Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van der Welle, R. {Rob} (m)

1

Weerheim, C. (Cock) (m)

2

Vincenten, J.G.P.M. (Jan) (m)

3

Weerheim, C. (Kees) (m)

4

Groen, LH. (Bert) (m)

5

de Vree, S. (Sander) (m)

6

Korteweg, G.A. (Gert) (m)

7

Slingerland, A. (Anthonie) (m}

8

Kuipers, O.M. (Oscar) (m)

9

van Bokhoven, P.A, (Peter) (m)

10

\

\

Tel op +
Subtotaal

[AI6
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

taal

Zetin elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 9 - Trots Pijnacker-Nootdorp
Naam kändidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van Zielst, H. (Harald) (m)

1

Feenstra, M.P. (Matthijs) (ra)

2

van Zielst, M.L.D. (Meryl) (v)

3

Verduijn, A. (Ad) (m)

4

Kruijs - Flach, A. (Annelies) (v)

5

Wortelboer, J.B. (Joop) (m)

8

van der Woude, T.F. (Thea) (v)

7

Wasserman,

8

J.N,M. (Jan) (m)

ter Linden, F. (Frans) (m)

9

Hesselt-van Dinter, Jonkheer G.M. (Gian) (m)

10

Feenstra - Wasserman,

Ii

LV. (irma) (v)

van Geest, H. (Hillegonda) (v}

12

Reijman, J.S. (Hans) (mn)

13

Hesselt van Dinter, Jonkheer D, (Dinand) (m)

4

Lubben, W.G.M. (Willem) (ma)

15

van Zielst, M. (Marco) (m)

16

Diemel, A. (Mieke) (v}

17

\

)

Telop +

Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Zet in elk vakje-éên 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-VVD
2 - Eerlijk Alternatief
3- CDA
4 - Progressief PN / P.v.d.A. / GROENLINKS
5 - D66
6 - Gemeentebelangen

7

Partij vaor de Dieren

8 - ChristenUnie-SGP.
9 - Trots Pijnacker-Nootdorp

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