
Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 
1/22 

  
Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in maart 2022 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

  
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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Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

1a Stembureaugegevens tijdens stemming 

Nummer 

stembureau Adres/locatie stembureau 

     

Dag Maand Jaar 

   
Mobiel stembureau Veenhage Openingstijden (van -tot) 
Meidoornlaan 2, 2631 GC, Nootdorp 

1b 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 

Welzijnscentrum Keijzershof 
Floralaan 102, 2643 HD Pijnacker      

Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot) 

Pf 7 
Lp) 

ureau met beperkte toegang is 
gaat om een stembureau met een beperkte toegang. 

         

Ic Geef aan of het een stemb 
Vul hieronder in of het al dan niet 

O Een 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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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 q ) [ 

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 6 

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

— Telop + —__________Telop+ 

Totaal aantal toegelaten kiezers (A +B+C=D) B q 8 

a 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 d 8 

Aantal blanco stembiljetten F O 

Aantal ongeldige stembiljetten G Ò 

— _____Telop+ __ Telop+ 

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

J 
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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n van kiezers 

  

on Bezwa 

  

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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18 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 

eure. Die WAS s Gr is bó Veenhage een filmploeg lang a 
ma dal Avera ws 

| S 
al Af Ae emd melk de nnn De Ve 
gpteo, d 

e In hee en WAS de opkomst hosegr dan verwachte. 
1extra stentholge Tou dt (gen wat Vennen veRkOLEn. 

® Andere locattes zjn te ver voor veel StemmekRs. 
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GN 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. 

Naam voorzitter 

EE Shiva Dhoen 
Namen stembureauleden 

EN Oanette vaader Hel 
EN Vla In_alar È sr 

EN £ Vak _Cooordier Íelslembuwo) 

Dag Maand Jaar 

Dn Los]-[2022 | 

  

  

Ls] Kunin von Leeuwen 
  

  Penne an ai Smc ve lelies 
    

emee _ Bloemen) 

Guk de Goede oo
 I
N
 

  

  
    

  
  

  
  
  

  

10) venne Moas 
1 vl Cp LAN DER vo Er 

1 Lome Jd. Geest 
13 J 
14 
  

Le 
[7] 
Le] 
nn Auwal vd Moog spr 

[1] 
Ka 
Ls ] 

Ka 
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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Lijst 1 - VVD 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Jense - van Haarst, I.M.M. (llona) (v) 1 5 

van Straten, B.J.P. (Bart) (m) 2 

Nijhof, H. (Herman-Pieter) (m) 3 

Zwart - Verschoor, K. (Karin) (v) 4 3 

Klapwijk, G. (Gert-Jan) (m) 5 

Turion, P. (Paul) (m) 6 

Wubben, H.J.J. (Harry) (m) 7 Ì 

Termoshuizen - Schnaar, V.V.E. (Véronique) (v) 8 

Niermeijer, W.J. (Willem-Jan) (m) 9 

Stadhouders, B.B.A.C. (Bas) (m) 10 

van Atten, H. (Herman) (m) u 

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) 18 

Breedijk, J. (Jacco) (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.C. (Saskia) (v) 25           
  

Tel op + 

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. 
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Lijst 2 - Eerlijk Alternatief 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen Naam kandidaat / Kandidaatnummer 

14/22 

Aantal stemmen 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

van de Gevel, J.C.O. (Hanneke) (v) 1 + Quik, R.G.M. (Ruud) (m) 28 

Bijl, M.M. (Manuela) (v) 2 5 de Vent, W.J. (Joris) (m) 28 

Glaser, B.H. (Ben) (m) 3 Vermeulen - de Vries, F.W. (Freeke) (v) 30 

Graafland, N. (Nita) (v) 4 k van Dalen, L.H. (lrene) (v) 31 

van Herk, D.T.C. (Damiën) (m) 5 3 Rodenburg, A. (Ton) (m) 32 

de Vogel, J.A. (Miranda) (v) 6 van Veen, M.W. (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) nl 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) me Filippo, M.J. (Marco) (m) Kl 

van Wijhe - Heijkoop, M. (Maaike) (v) 15 Ì 3 Vergeer, P.F. (Piet) (m) 42             
  

van Buuren, M. (Marlène) (v) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
van der Meer, J.A. (Jan) (m) 17 

Horn, F.B. (Francine) (v) 18 

Lugtigheid, N. (Nicolien) (v) 19 

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 

Ascención, E.F. (Estrella) (v) 25 

van Beest, S.J. (Susan) (v) 26 Ì 

27 Schaap, M. (Marjolijn) (v)         
  

Subtotaal 

Stembureau 24 

     Me 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer 

Subtotaal 

Tel op + 

  

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 3 - CDA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

van Kuppeveld, F.J.M. (Frank) (m) 1 l Oo 

Meijer, J.H. (Janno) (m) 2 U 

de Veld - van Hassel, M.P.J. (Monique) (v) 3 2 

van den Berg, C. (Kees) (m) 4 

Volkers, A.B. (Anne) (m) 5 

van der Deijl, B.F. (Bob) (m) 8 I 

Ramadhin, N.J. (Jacintha) (v) 7 Í 

de Groot, S.J. (Sebastiaan) (m) 8 

Schellingerhoudt - Soeteman, M.P. (Marjan) (v) 9 

Rotteveel, F.A. (Femke) (v) 10 

Jansen, M.H.P. (Maarten) (m) 1 

van Dijk - van Leeuwen, K.C. (Kitty) (v) 12 Ì 

Bollen, LA.N. (Luuk) (m) 13 

Verwijmeren, J.D. (Janneke) (v) 14 Ì 

van Aken, R.H. (Rogier) (m) 15 

Sizoo, H.R. (Herman) (m) 18 

Mentink, H.R.M. (Richard) (m) 17 

van Dijk, G.F.C. (Godwin) (m) 1 

Los, E. (Erik) (m) 19             

Tel op + 

Subtotaal 

  

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

  

LEE] 

  

Tel op + 

UO 

Zet in elk vakje één cijfer 
Begin rechts met het laatste cijfer 
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Lijst 4 - Progressief PN / P.v.d.A. / GROENLINKS 

  

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  

      

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

van Bijnen, M. (Marieke) (v) 1 [3 Adam, J.H. (Jim) (m) 28 

Kleewein, S. (Saskia) (v) 2 Maas - Brigadoi, T. (Tjandra) (v) 29 

Hira, D.J. (Kavita) (v) 3 ì Suĳker, L.C.H. (Leo) (m) 30 

Maas, J.W.W. (Jan-Willem) (m) 4 Dekker - van der Maarel, M.G.M. (Monique) (v) 3! 

Gök, D.S. (Dilara) (v) 5 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 32 

Nederveen, A.A.J. (Jan) (m) 8 

‘tHart, E.B. (Wineke) (v) 7 

Geutjes, T.K. (Tim) (m) 8 Ì 

Hubert, M. (Mirjam) (v) 9 

Voerknecht, H.C. (Hans) (m) 10 

Rijke, J.W. (Jan Willem) (m) u 

Bentvelsen, D.C. (Dominique) (m) 12 

Kortman, F.B.F. (Freek) (m) 13 

Slavenburg, A. (Annemarieke) (v) 14 

van Wingerden, T.S. (Thomas) (m) 15 

Duel, H. (Harm) (m) 16 

van Adrichem, C.M.J. (Kirsten) (v) A7 

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) zi 

Smid - Marsman, G.M. (Gemma) (v) 22 

Zandijk, J. (Jan) (m) 23 

Boszhard, E. (Ellen) (v) 24 

Bazuin, D.J.M. (Dirk) (m) 25 

Claassens, P (Patricia) (v) 2 

Vink, J.H. (Job) (m) 27 

Tel op + 

Subtotaal 1 Subtotaal NM lo 

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

Tel op + 
  

    LO) 
Zet in elk vakje één cijfer 

Begin rechts met het laatste cijfer 
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Lijst 5 - D66 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

17/22 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 
  

    

Jas, F.E. (Ted) 4) | 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

          

Hennevanger, P.C. (Peter) 1 U 

Markerink, A.S.C. (Sylvia) 2 3 

van de Kraats, B.P.J. (Barend) 3 

de Wolf, D.A. (Daniël) 4 

Verdegaal, J.T. (Jim) 5 

Bholanath, N. (Geeta) 6 

ter Braake, N. (Nils) 7 

Koole, J.J. (Jaap) 8 

Wever, H. (Harm) 9 

Kroese, A.R. (Lex) 10 

Snijders, J.J. (Jeroen) u 

Olivier, 1.J. (Iris) 12 

Harmsen, J.H. (Jochem) 13 

Mulder, E.B. (Edwin) 14 

van Steijn, J.J. (Jeroen) 15 

in 't Hout, J. (Hans) 16 

Lesscher, H.A. (Hans) 17 

Lötters, F.J.B. (Freek) 18 

Schopman, F.K.J. (Fred) 19 

van Marrewijk, R.T. (René) 20 

Toebosch, S. (Servaas) 2 

Hume, A.M. (Angela) 22 

Steunenberg, B. (Bernard) 23 

Janssen, A.A.C.J. (Noud) 24 

van der Hoeven, J.P. (Patrick) 25 

Buursink, K. (Kees) 26 

van Staalduine, J.A. (Jaap) 27 

Tel op + 

Subtotaal | 
t 

Stembureau 24 

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

Tel op + 

Subtotaal a ol 

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 6 - Gemeentebelangen 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Minderhoud, B.A. (Bernard) (m) Î + 

van Haagen, P.W.M.M. (Peter) (m) â ' 

Kuipers, PM. (Paul) (m) 3 

Kerklaan, N.F.M (Nick) (m) 4 

van Oevelen, R.D. (Richard) (m) 2 

Olsthoorn, S.J.M. (Sander) (m) 6 

Jongh, C.B. (Kees) (m) 7 

de Gooijer, D. (Dennis) (m) 8 

Koppers, A (Alexander) (m) 9 

van Petegem - Fluit, B (Bianca) (v) 10 

Weijenburg, I.T. (Inge) (v) u 

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) 15 

Soeterbroek - de Hoog, I. (Inge) (v) 18 

van Buijtene, O (Oscar) (m) 17             

Subtotaal 

Stembureau 24 

Tel op + 

Me 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

  

18/22 

Tel op + 

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 3 

Hulsbergen, A.W.C. (Annemieke) 2 

Freriks, N.P.L. (Nicky) 3 

Meijer, M.H. (Marjolijn) e. 

Weijers - Quak, L.M. (Laura) 5 

Werner, R.E. (Raymond) 6 

Verhoeff, Y.R. (Yvonne) 7 

8           Crombaghs, M.J.E. (Marc) 
    

Tel op + 

Subtotaal 

  

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

   LEE] 

  

      

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) Î 5 

Weerheim, C. (Cock) (m) 2 

Vincenten, J.G.P.M. (Jan) (m) 3 

Weerheim, C. (Kees) (m) 4 

Groen, L.H. (Bert) (m) 8 

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) 18 

Tel op + 
  

Subtotaal LS) 

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

      

LL| Is 
Zet in elk vakje één cijfer 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

  

          

Stembureau 24



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 

Lijst 9 - Trots Pijnacker-Nootdorp 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

van Zielst, H. (Harald) (m) Î \ 

Feenstra, M.P. (Matthijs) (m) 2 

van Zielst, M.L.D. (Merry!) (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, J.N.M. (Jan) (m) 8 

ter Linden, F. (Frans) (m) 9 

Hesselt van Dinter, Jonkheer G.M. (Gian) (m) 10 

Feenstra - Wasserman, |V. (Irma) (v) u 

van Geest, H. (Hillegonda) (v) 12 

Reijman, J.S. (Hans) (m) 13 \ 

Hesselt van Dinter, Jonkheer D. (Dinand) (m) 14 

Lubben, W.G.M. (Willem) (m) 15 

van Zielst, M. (Marco) (m) 18 

Diemel, A. (Mieke) (v) 17 \             

Subtotaal 

Stembureau 24 

Tel op + 

B 3 
Zet in elk vakje één cijfer 

Begin rechts met het laatste cijfer 

21/22 

  

  

        

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-VVD 

  

2- Eerlijk Alternatief 

  

3 - CDA 

  

4 - Progressief PN / P.v.d.A. / GROENLINKS 

  

5 - D66 

  

6 - Gemeentebelangen 

  

7 - Partij voor de Dieren 

  

8 - ChristenUnie-SGP 

    9 - Trots Pijnacker-Nootdorp           
  

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

Stembureau 24



  

Model D 

Verslag van een waarnemer van de zitting van een stembureau met beperkte 

toegang 

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in maart 2022 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

  

Doel van het verslag 

De zitting van een stembureau met beperkte toegang is alleen toegankelijk voor de bewoners en bezoekers van de 

locatie waar het stembureau zitting houdt (in de meeste gevallen een verpleeg- of verzorgingstehuis). Dat is anders 

voor de zitting van een regulier stembureau, die publiek toegankelijk is. 

Om de transparantie en controleerbaarheid van de gang van zaken in stembureaus met een beperkte toegang te 

vergroten, benoemen burgemeester en wethouders voor elk stembureau met een beperkte toegang een of meer 

personen als waarnemer. De waarnemers vervullen hun rol onafhankelijk van de leden van het stembureau. De 

waarnemers hebben als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming en daarover verslag uit te brengen 

aan de burgemeester. De verslagen van de waarnemers worden, tegelijk met de processen-verbaal van de 

stembureaus met een beperkte toegang, elektronisch openbaar gemaakt door de burgemeester en ook 

overgebracht aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 

  

1/5



  

1. Bezocht stembureau 

In deze rubriek vermeldt u welk stembureau u hebt bezocht en gedurende welke periode u aldaar getuige bent 

geweest van de stemming. 

  

Het nummer van het stembureau: 

24       

Adres of omschrijving locatie Van Tot 
    

            bWoontorgcenkum benhage, Neotelorp Jo, O0 {2,20} war 
    

  

2. Bijzonderheden 

In deze rubriek noteert u eventuele bijzonderheden die u zijn opgevallen tijdens de zitting van het stembureau met 

een beperkte toegang. U maakt hier bijvoorbeeld melding van eventuele incidenten die naar uw oordeel invloed 

hebben op het goede verloop van de zitting. Ook als u vindt dat het stembureau zijn taken niet naar behoren vervult, 

noteert u dat in deze rubriek. U kunt in dat geval ook bezwaar maken bij het stembureau. Het stembureau moet dat 

bezwaar (en zijn eventuele reactie daarop) noteren in zijn proces-verbaal. Als een kiezer een bezwaar maakt bij de 

leden van het stembureau, hoeft u dat niet te noteren. 

Del Geen bijzonderheden (ga verder met rubriek 3). 

O Wel bijzonderheden, namelijk: 

Bijzonderheden 
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3. Waarnemer 

Noteer uw naam en de datum waarop u dit verslag hebt opgemaakt. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de 

ondertekening. 

Datum: 

Naam waarnemer 

maand 
  

      Ô| 
a 

> 
      

  

  
W// J Wols 
  

  

3/5 
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Model D 

Verslag van een waarnemer van de zitting van een stembureau met beperkte 

toegang 

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in maart 2022 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

  

Doel van het verslag 

De zitting van een stembureau met beperkte toegang is alleen toegankelijk voor de bewoners en bezoekers van de 

locatie waar het stembureau zitting houdt (in de meeste gevallen een verpleeg- of verzorgingstehuis). Dat is anders 

voor de zitting van een regulier stembureau, die publiek toegankelijk is. 

Om de transparantie en controleerbaarheid van de gang van zaken in stembureaus met een beperkte toegang te 

vergroten, benoemen burgemeester en wethouders voor elk stembureau met een beperkte toegang een of meer 

personen als waarnemer. De waarnemers vervullen hun rol onafhankelijk van de leden van het stembureau. De 

waarnemers hebben als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming en daarover verslag uit te brengen 

aan de burgemeester. De verslagen van de waarnemers worden, tegelijk met de processen-verbaal van de 

stembureaus met een beperkte toegang, elektronisch openbaar gemaakt door de burgemeester en ook 

overgebracht aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 

  

1/5



  

1. Bezocht stembureau 

In deze rubriek vermeldt u welk stembureau u hebt bezocht en gedurende welke periode u aldaar getuige bent 

geweest van de stemming. 

  

Het nummer van het stembureau: 

24       

Adres of omschrijving locatie Van Tot 
  

  

  

          bele gn scenhum Kegeershof Gwor) /3, 80 /SÍS | ver 
    

  

2. Bijzonderheden 

In deze rubriek noteert u eventuele bijzonderheden die u zijn opgevallen tijdens de zitting van het stembureau met 

een beperkte toegang. U maakt hier bijvoorbeeld melding van eventuele incidenten die naar uw oordeel invloed 

hebben op het goede verloop van de zitting. Ook als u vindt dat het stembureau zijn taken niet naar behoren vervult, 

noteert u dat in deze rubriek. U kunt in dat geval ook bezwaar maken bij het stembureau. Het stembureau moet dat 

bezwaar (en zijn eventuele reactie daarop) noteren in zijn proces-verbaal. Als een kiezer een bezwaar maakt bij de 

leden van het stembureau, hoeft u dat niet te noteren. 

DK Geen bijzonderheden (ga verder met rubriek 3). 

O Wel bijzonderheden, namelijk: 

Bijzonderheden 
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3. Waarnemer 

Noteer uw naam en de datum waarop u dit verslag hebt opgemaakt. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de 

ondertekening. 

Datum: 

Naam waarnemer 

dag maand jaar 
  

  /‚6     013     
dOr 12     

  

  
m JL Wols 
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