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Model N í 0-í

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beesel in maart2022

Gemeente Beesel

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 zii 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

8

la Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

íb

Nummer
stembureau

1c

Adres/locatie stembuÍeau

Grescollege
Keulseweg 36, 5953 HL, Reuver

Dag Maand Jeet

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:OO

Stembu reaugegevens tijdens telli ng
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in.

Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

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

O Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.

O Een stembureau met beperkte toegang.
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).

Stembureau I
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Voorlette(s) Achternaam
Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar

Stembureau I

UÍen (van - tot)
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍempasse4 volmachtsbewijzen en kiezerspassen ln bij A, B en C.
Tel bij D de aantallen bijelkaar op.
lndien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
SÍreep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Ruimte voor correctie

Aantal geldige stempassen

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

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

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + g + G = D )

A i1T
B ir
c

Tel op+ Tel oP +

zt

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 E Zlo
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op volgende pagina.

Tel op+ Tel oP +

F

G z

zIL
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

ls er een verschil Íussen het aantal toegelaten kiezers (ubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(ubriek 4, onderdeel H)?

NEE - Ga dan door naar rubriek 6.

JA - Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande srïuaÍies heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiUetten 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 sifuaÍles 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)

Stembureau 8
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6. 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 moeitijk bereikbaar, er staat meer dan
één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tiidens de tetling: een stem wordt onterecht getdig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de teiling 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

Stembureau I
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en tetting?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te taat of zijn niet gekomen, de sÍembus was vol en er was geen
tweede sÍernbus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beihvloedden de kiezer.

Omschriif de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Stembureau I
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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 I alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek g.

Dag Maand Jaar

Datum o3 .LOZ7

Naam voozitter

Ir

Namen stembureauleden

5 t,c

6 ën
7

I
g .l+

10

11

72

í3

14

Stembureau I
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Bijlage í: aantal stemmen per lijst en kandidaat

Stembureau 8
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Lijst 1 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaatnummêr

Subtotaal

Aantal stemmen

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

13/17

Huijs, A.J.G. (Anouk) (v) 1 i
I q

Cremers, L.A.P- (Lou) (m) 2

Killaars Schoolmeestêrs, W.M. (Will) (v) 3 L
Pansters, K. (Krijn) (m) 4

van der Avoort, M.J.G.A. (Martin) (m) 5

Teeuwen, B. (Bram) (m) 6

Timmermans, E. (Emma) (v) 7

Coumans, S.J.R. (Sem) (m) 8
L

Qelik, Y (YasagÉl) (v) I L
Selen, J.P.A. (Sjaak) (m) 10

A

Vulders, C.L.M. (Cor) (m) 11
í

Rovers, T.L.J.M. (Timo) (m) 12

Roelofs Janssen, A.J.M. (Jeanne) (v) 13
I

Niessen, W.A.H. (Wim) (m) 14

Wanten, P.J. (Pascal) (m) 15

Laumen van Geenen, E.J.D. (Elvira) (v) 16 t
I

Killaars, P.B.G. (Piet) (m) 17

Rutten, W.J.J. (William) (m) 18

Linssen, E.G.J. (Eline) (v) í9

Simons, G.W.M. (Frits) (m) 20

Cremers, W.T.M. (Wilma) (v) 21

Pubben, J.L.M.H. (John) (m) 22

Cuijpers, N.M.G. (Nicole) (v) 23

Franssen, G.H.P. (Geert) (m) 24

Ligthart, G.W.M. (Gerard) (m) 25

Heldens, F.T.M. (Frans) (m) 26

Jacobs, B.M.J. (Bram) (m) 27
I 1

,1 T

Totaal 1

ï T
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Hendriks, J.J.A.G. (Jan) (m) 1

I q
Franssen - Levels, E.A.M. (llona) (v) 2

I 0
Smeets, L.M.A. (Lon) (m) 3

4
Derks, G.T.P.M. (Ge) (m) 4

van den Beucken, H.A.E. (Bert) (m) 5 q

van Schendel, Y- (Yannek) (m) b L
Fêlten, K.K.J.L. (Katinka) (v) 7

?
Drenth - Heijmans, l.M.H. (lnge) (v) 8

t I

Heesakkers, B.J.H.T. (Debbie) (v) I
I

Nijssen - van den Beucken, M.J.R. (Linda) (v) 10
3

van Mosseveld - Zych, M.K. (Monika) (v) 11

Levels, C.J.G. (Colin) (m) 12

Hendriks, J.L.M. (Jens) (m) 13 2
Timmermans, T.H.E. (Thijs) (m) 14

I
Puts, W.W.J. (Wouter) (m) 15 ,

I

Kessels, J.A.L. (Jenny) (v) í6
4

Leenders, H.P.J. (Hein) (m) 17 i
Spaans - Cruickshank, M. (Miriam) (v) í8

4
Jacobs, S.H.E. (Stan) (m) 19

Peulen, P.J.C. (Piet) (m) 20 I
Smeets, L.G.H.M. (Leo) (m) 21 '2

Deenen, R.H.E.T.H. (Ramon) (m) 22

Smets, P.G.J. (Peter) (m) 23 l
Vossen, J.A.M. (Johan) (m) 24 2
van Tegelen, J.E.F. (Hans) (m) 25

Timmermans - Heijman, M.J.H. (Marion) (v) 26

Heiimans, L.J.W. (Leon) (m) 27
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Lijst 2 - V.L.P.

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantel stemmen

Tel op +

Zêt in elk vakje één cÍfer
Bêgin rechts met het laatste cijfer

Naam kandidaat / KandidaatnummeÍ

Subtotaal

Aantal stemmen

ïel op +

Zêt in elk vakje één cijfer
Begin Íechts met het laatste cijfer

--------------- 
-ïelop+

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatstè cijfer

Mulder, J.W. (Jos) (m) 28

Heijnen, J.J.A. (Jac) (m) 29
3

Martijn, F.G.M. (Frank) (m) 30

Rongen, J.A.L. (Jan) (m) 31
I

Piek, L.A.F. (Leo) (m) 32
I

DorsseÍs, P.W. (Peter) (m) 33
I

Teeuwen, J.M.C. (Jan) (m) 34

Moors, R. (Roel) (m) 35

de Graaf, J.J.C.M. (Jos) (m) 36 L
Ummels, H.J.M.H. (Huub) (m) 37

Smolenaars, J.J.L. (Jan) (m) 38 {

+t+ I 4

folaal 1+2

.t I
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Lijst3-BeeselseLijst

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatstê cljfer

Zet in elk vakje één ciifer.
Begin rechts met hèt laatste cijfeÍ.

15/17

Roelofs, M.H.J. (Marcel) (m) 1 l a
Nijssen, J.H.P. (Job) (m) 2

I

Jacobs, P.J.l.M. (Patrick) (m) 3

Ambaum, R.A.M (Rob) (m) 4
t

Van der Zalm, M.M.L. (Marga) (v) 5

Lutgens, H.H. (Henk) (m) b
I

Geraets, T.J.M (Theo) (m) 7

Crins, M.B.H. (Margriet) (v) 8

Kersten, A.C.M. (Ambrous) (m) I

Levels, H.W.A.M. (Huub) (m) 10

StÍous, P.C.E. (Paul) (m) 11

Joosten, M.T.A.M. (Marcel) (m) 12

Crins - Smeets, W.C.A. (Roos) (v) 13

graaf von Villers, M.L.W.M. (Micha) (m) 14

Mullenders, J. (Jo) (m) 15

T

T ll

Stembureau I
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Naam kandidaat / KandidaatnummeÍ

Subtotaal

Lijst 4 - Samen Verder Beesel

Aantal stemmen

Tel op +

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

op+

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rêchts met het laatste cijfer

16/17

Janssen, A.l.L. (Rian) (v) 1 ) a

Urru, M.A.S. (Michele) (m) 2 n

Stevens, G.J.M. (Geerthe) (v) 3 q
Willemsen, J.H.H. (Jos) (m) 4

V
van den Hadelkamp - van Zanten, B.C. (Càte)
(v)

5

Boonen, C.H.A. (Cons) (m)

Gijzen, l.M.J.E. (lngrid) (v) 7 0/-
BurggraaÍ, J. (Jan) (m) I

Moors, M. (Maxie) (v) I
4

Lazrag, S. (Sanaa) (v) 10

Litjens, L.A.M. (Leon) (m) 11

Franssen, L. (Loes) (v) 12

Martens, M. (Max) (m) 13

El - Hassan, l. (lsabella) (v) 14
4

van Rens, J.G.M. (Jan) (m) 15
4

van der Velden, A.H.M. (Annie- Jet) (v) í6

Simons, L.J.A. (Luuk) (m) 17

de Rijck - Delissen, H.W.M. (lne) (v) 18

Vullers, J.J.H. (Jan) (m) í9

Michels, C.H.J.M. (Corinne) (v) 20
1

Niesen, J.H.M. (Ans) (v) 21

Martens, G.F.F. (Ger) (m) 22 4
,1-

van der Helm, H.H.G. (Tineke) (v) 23

Verstappen, A.M.P. (Ans) (v) 24

Verdonck, A.M.G. (Fons) (m) 25

Derksen, c.M.P.J. (Gemmie) (v) 26

^

Lr l,l

Totaal 1

u ,,!
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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 voozifter, na overleg en in overeenstemming met de burgemeester, de telling schorst,
omdat de tellers zo vermoeid dreigen te raken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkenrijs 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.CDA

2 - V.L.P.

3 - Beeselse Lijst

4 - Samen Verder Beesel

Zet in elk vakjê één cijÍer.
B€gin rechts met het laatste cijfer.
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