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a Model K-1

(Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen)

Waarom een proces-verbaal?
Met het proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen verantwoording af over het tellen
van de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming en van de
uitkomsten daarvan.

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 telling van de stemmen
correct verlopen is.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
AIie leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen zijn verantwoordelijk voor het correct en
volledig invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen alle leden die op
dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen en minimaal drie andere leden.

1. Verkiezing

Dit proces-verbaal heeft betrekking op:
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Mook en Middelaar.

2. Zitting

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente Mook en
Middelaar.

Datum aanvang zitting

Tijdstip aanvang zitting

l-032022
1.60 o

1/28



3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Houd per lid van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de tijden bij waarop het lid aanwezig was.
Indien er meerdere tellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie.

Aanwezig op het gemeentelijk
stembureau

Voorletter(s) Achternaam leden gemeentelijk stembureau
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4. Stembureaus

Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus voor vervroegd stemmen binnen de gemeente:

Nummer Locatie stembureau Open op
6 Gemeenschapshuis Mook district 4 14-03-2022
7 Gemeenschapshuis M'hoek district 3 15-03-2022

4-



5. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor
vervroegd stemmen

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een stem op een
stembiljet wordt onterecht geldig, ongeldig ofblanco verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend
gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers die zijn ingebracht tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen vast in dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen het er niet mee
eens is. Heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen een reactie op het bezwaar? Noteer die dan
ook. Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers

6. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting van het gemeentelijk
stembureau voor vervroegd stemmen

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

Onregelmatigheden of bijzonderheden

./



7. Leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

AIie leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die aanwezig zijn na afloop van de telling van
de stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor
vervroegd stemmen en minimaal drie andere leden. Ga vervolgens naar rubriek 8 voor de ondertekening.

Datum:

1.
Naam voorzitter

lg+
Naam leden

dag maand jaar

@][os][210 212

2. esselerD0.0.
3. gm Dimeo- Conetesch
4. D000r /,o-7
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.







Bijlage : uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen



Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen

1. Aantal toegelaten kiezers

6 Gemeenschapshuis Mook district 4

6

Gemeenschapshuis Mook district 4

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- ofkiezerspas*)

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

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

Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

2. Aantal getelde stembiljetten

A 3s3
B u 4
C 0

D 34¥

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

E

F

G

H

33

2



,
6 Gemeenschapshuis Mook district 4

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?

e Ja, ga verder met rubriek 4.
0 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

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)*
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

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 het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

A.2

B.2

C.2 0

D.2

0 Ja, ga verder met rubriek 4.

0 Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

0 Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeldhoe 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.

E3



6 Gemeenschapshuis Mook district 4

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

@ Nee.

0 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aan7getroffen. [eze Stembescheiden moeten In

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

•



5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

6 Gemeenschapshuis Mook district 4



V

Nummer
op de lijst

1

2

Aantal stemmen

6 Gemeenschapshuis Mook district 4

Dorpsgroepering Pouwels {DGP)

Naam kandidaat

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

van der Linden, L.G. (Luc) (m)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12 Mulders, J.E.M. (Joseth) (v)

Baars, F. (Fred) (m)

t Janssen Groesbeek - Cremers, Y.P.M. (Yvonne) (v)

] Smits - Janssen, HAW. (Lénette) (v)

] Eeren, R.T.P. (Ricardo) (m)

Megens, B.H.W. (Bart) (m)

de Bruin, A.J.P. (Ton) (m)

Menkhorst, G.J. (Gerda) (v)

King, S.I. (Sarah) (v)

Thoonen, W. (Wim) (m)

13

14

15

16

17

Totaal

{

1
1

@o

van Bommel, J.J.M. (Jos) (m)

Beuming, P.M.T.N. (Piet) (m)

van Rooij, M.W. (Martien) (m)

Mulders, G.A.J. (Ger) (m)

Wienhoven, G.J.M. (Geertjan) (m)



y

Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

Aantal stemmen

6 Gemeenschapshuis Mook district 4

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

Naam kandidaat

Broekmans, A.J.W.M. (Ton) (m)

Dillerop, F.N. (Frank) (m)

Scheltinga, E.P.M. (Everhard) (m)

\ Pieks, M.S. (Marjolein) (v)

] Konings, J.W.A.M. (Jacqueline) (v)

6

7

8

Heeren - Hellenbrand, K.D.P. (Katja) (v)

Heisen, P.M. (Piet) (m)

van Kessel, N.T.J.M. (Nico) (m)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Totaal

1 Jansen, I.M.T.H. (lgnas) (m)

Dillerop - Lucassen, E. (Els) (v)

Pelgrim, C.M. (Corina) (v)

van der Zwaag, G.C. (Gonda) (v)

Zilessen, R.Y.L.M. (Roul) (m)

9 Tonnaer, L.J.G.J.M.I. (Lee) (m)

3 van Brunschot, T.J.M. (Theo) (m)

1 van der Land - Zijderveld, G.W. (Gerie) (v)

1 Tonnaer - Steenbakkers, J.P.M. (Joke) (v)

Ginsel - Heijmans, M.R. (Marija) (v)



Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totaal

6 Gemeenschapshuis Mook district 4

VVD

Naam kandidaat

van den Bergh - Visser, C.A.M. (Cornelieke) (v)

van Brunschot, D.J.W.A.H.M. (Debbie) (v)

Brinkhoff, S.H. (Stan) (m)

De Vito - van den Bouwhuijsen, S.M.S. (Sylvia) (v)

Pillen, S. (Sigrid) (v)

Gommers, M. (Maickel) (m)

Quekel, K.T.B. (Kai) (m)

van Bon, S. (Sebastiaan) (m)

Akkerman, J.R. (Richard) (m)

Meij, W.F.J. (Wim) (m)

~/28



Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

7

Totaal

GROENLINKS

Naam kandidaat

1 Claessens, J.H.L.M. (Johan) (m)

11 van der Wielen, F.G.M. (Franc) (m)

Roozendaal, H. (Hanneke) (v)

Kamp, M.J.A. (Marcel) (m)

1 Noback, A. (Anke) (v)

lJ van Keulen, W. (Wies) (v)

( Baneke, P.D. (Pepijn) (m)

6 Gemeenschapshuis Mook district 4



Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

Totaal

6 Gemeenschapshuis Mook district 4

CDA

Naam kandidaat

Jongen, F.M.M. (François) (m)

van den Berg, G.B.M. (Harry) (m)

Gribling - Gommans, M.J.P.W. (Marjo) (v)

Leenders, P.H.J.A. (Peter) (m)

1 Stokkermans, J.P.W. (Joep) (m)

Lodders - Elfferich, P.C. (Tineke) (v)

21



Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen

1. Aantal toegelaten kiezers

7 Gemeenschapshuis M'hoek district 3

7

Gemeenschapshuis M'hoek district 3

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- ofkiezerspasï

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

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

" Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

2. Aantal getelde stembiljetten

A bo4
B 62
C 0

D ¥I

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

E

F

G

H

7
1



7 Gemeenschapshuis M'hoek district 3

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 verder met rubriek 4.
0 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

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

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 het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

A.2

B.2

C.2 0

D.2

0 Ja, ga verder met rubriek 4.

0 Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

0 Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

+



s
7 Gemeenschapshuis M'hoek district 3

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

@ Nee.

0 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 naar het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.



5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

7 Gemeenschapshuis M'hoek district 3



Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Totaal

Aantal stemmen

<5s
9

t 3

$

2

3

L
3

1

}ê

7 Gemeenschapshuis M'hoek district 3

Dorpsgroepering Pouwels (DGP)

Naam kandidaat

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

van der Linden, L.G. (Luc) (m)

Mulders, J.E.M. (Joseth) (v)

Baars, F. (Fred) (m)

Janssen Groesbeek - Cremers, Y.P.M. (Yvonne) (v)

Smits - Janssen, H.A.W. (Lénette) (v)

Eeren, R.T.P. (Ricardo) (m)

Megens, B.H.W. (Bart) (m)

de Bruin, A.J.P. (Ton) (m)

Menkhorst, G.J. (Gerda) (v)

King, S.I. (Sarah) (v)

Thoonen, W. (Wim) (m)

van Bommel, J.J.M. (Jos) (m)

Beuming, P.M.T.N. (Piet) (m)

van Rooij, M.W. (Martien) (m)

Mulders, G.A.J. (Ger) (m)

Wienhoven, G.J.M. (Geertjan) (m)



7 Gemeenschapshuis M'hoek district 3

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

1

2

3

4

5 S2 Konings, J.W.A.M. (Jacqueline) (v)

6 S Heeren - Hellenbrand, K.D.P. (Katja) (v)

7

8 2 van Kessel, N.T.J.M. (Nico) (m)

9 1 Jansen, 1.M.T.H. (lgnas) (m)

10

11 1
12 1
13 2
14 2
15 2
16

17

Broekmans, A.J.W.M. (Ton) (m)

Dillerop, F.N. (Frank) (m)

Scheltinga, E.P.M. (Everhard) (m)

Pieks, M.S. (Marjolein) (v)

Heisen, P.M. (Piet) (m)

Dillerop - Lucassen, E. (Els) ()

Pelgrim, C.M. (Corina) (v)

van der Zwaag, G.C. (Gonda) (v)

Zilessen, R.Y.L.M. (Roul) (m)

Tonnaer, L.J.G.J.M.I. (Lee) (m)

van Brunschot, T.J.M. (Theo) (m)

van der Land - Zijderveld, G.W. (Gerie) (v)

1
18

Tonnaer - Steenbakkers, J.P.M. (Joke) (v)

Ginsel - Heijmans, M.R. (Marija) (v)

Totaal Is¥



Nummer
op de lijst Aantal stemmen

7 Gemeenschapshuis M'hoek district 3

VVD

Naam kandidaat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totaal

)2 van den Bergh - Visser, C.A.M. (Cornelieke) (v)

3 van Brunschot, D.J.W.A.H.M. (Debbie) ()

l De Vito - van den Bouwhuijsen, S.M.S. (Sylvia) (v)

Brinkhoff, S.H. (Stan) (m)

Pillen, S. (Sigrid) (v)

Gommers, M. (Maickel) (m)

1 Quekel, K.T.B. (Kai) (m)

\ van Bon, S. (Sebastiaan) (m)

Akkerman, J.R. (Richard) (m)

Mei, W.F.J. Wim) (m)



Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

7

Totaal

7 Gemeenschapshuis M'hoek district 3

GROENLINKS

Naam kandidaat

Roozendaal, H. (Hanneke) (v)

Kamp, M.J.A. (Marcel) (m)

Claessens, J.H.L.M. (Johan) (m)

van der Wielen, F.G.M. (Franc) (m)

Noback, A. (Anke) (v)

<,) van Keulen, W. (wies) ()

Baneke, P.D. (Pepijn) (m)



Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

Totaal

7 Gemeenschapshuis M'hoek district 3

CDA

Naam kandidaat

Jongen, F.M.M. (François) (m)

van den Berg, G.B.M. (Harry) (m)

Gribling - Gommans, M.J.P.W. (Marjo) (v)

Leenders, P.H.J.A. (Peter) (m)

) Stokkermans, J.P.W. (Joep) (m)

3 Lodders - Elfferich, P.C. (Tineke) (v)

3

f-


