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Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en l>>.
in maart 2023
Gemeente Doetinchem
Kieskring Rijn en IJssel

21
Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau, indien van toepassing

D

D

Het gemeentelijk stembureau heeft vastgesteld dat de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen niet
allemaal juist zijn. Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de
correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal.
Het corrigendum is vastgesteld op: LJLJ-LJLJ-LJLJLJLJ (dd-mm-jjjj) LJLJ:LJLJ (tijd)

In opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau de in dit proces-verbaal
opgenomen aantallen (opnieuw) onderzocht. Deze blijken niet allemaal juist te zijn. Het gemeentelijk
stembureau heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit
proces-verbaal.
Het corrigendum is vastgesteld op: LJLJ-LJLJ-LJLJLJLJ (dd-mm-jjjj) LJLJ:LJLJ (tijd)

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

LT 3 2lÉ, 6aar-WEZ-
\

Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

GIG3[2o23 @9/3l-2TIC]
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau voor kiezers open is.

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

Datum: 14-03-2023 10:12:17
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

1 b Stembureaugegevens tijdens telling

Wanneer vond de telling plaats?

Dag Maand Jaar Tijd (van - tot)

os [II3Zo7 ITIO]-l
waar vond de teling plaats'vo ')02>
( De telling vond in het stemlokaal plaats.
□ De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie: _

2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureau/id de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

Voorletters Achternaam ~

[E09] [u/6

(LJ@! Te..se

jKej
g pots

q) J[(eo Eo Ie

[HA] Lul

P

Datum: 14-03-2023 10:12:17

Aanwezig op het stembureau:
Dag Maand Jaar

[0 E6sf@o2 ]

1 1 1

L5 ö5 G7) II50l-@Ool
II l. I ]I ]
(7 S aozn] 6LUS-Tl@l
T I 1 zI3O-IcJ
Lus67slol7-IE9

T 1,I,&,Ool
fis Je3 20@sl [@elf}- Lcool
t l[2 rol-oulo]
(if 0 z6731130[@«l@]
1 1 1 1 I-I 1 1

Lus 07) (5no]-/5LIG@
1 1 1 - I 1 1
Li5 [6[3 [zol-lul d[ [ !'y [ l

[ T !' !
[ [ '= =[ [ ''='<'''!!''

1 1 -1 1##=Hlt7 ]Hl!!l 1- ]
IlJL -[ ]
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

1 Aantal geldige stempassen 11 A 1E±,
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 1 B 1

'±
[Aantal geldige kiezerspassen ][G["

;wo·

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D) m__• _,

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
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.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat\~E==::\ ===========~
[Aantal blanco stembiljetten I \ F 1-±=
[Aantal ongeldige stemt»vetten _][o[

;es·

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H) m_.__ _j

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

Datum: 14-03-2023 10:12:17
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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 hierna 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.

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

1 1

D

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.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Datum: 14-03-2023 10:12:17

1 1

D
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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 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 bekendgemaakt, 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

7. Onregelmatigheden of bijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een ofmeer stembureau/eden 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 ofbijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden

Datum: 14-03-2023 10:12:17
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureau/eden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureau/eden.

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

il
Namen stembureauleden

il
il

1

H
Der«se

je

pagina 6 / 19
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Bijlage: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee, drie of vier.)

Datum: 14-03-2023 10:12:17 pagina 10 / 19
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Lijst 1. CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Robbertsen-Boon, D.

Donderwinkel, T.H.B.M.

EIfrink, B.M.

Thomassen, J.L.J.

Frank, M.G.

Baars, A.A.J.

Onstenk, H.

Bosman, A.F.C.

Derksen, C.J.G.M.

Grevers, G.J.

van Burgsteden, W.P.

Wormskamp, C.F.

Pennings-Hanemaaijer, J.

Keuper, H.F.

van Haaren-Koopman, M.H.H.

te Fruchte, A.A.

Haarman, R.J.M.

Looman, K.F.T.
18

Ostendorp, H.M.
19

Giesen-Schoorlemmer, C.J.M. 20

Ermers-Mulder, A.G.M.
21 3I -

1

Meijer, O.J.
22 1

l
Heebing, J.G.

23

Elferdink, G.J.W.

Berends, J.

24

25

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Lamers, JAM.

Hutten, G.J.

Wiselius-Kottelenberg, H.H.

Budel, M.F.H.

Huntelaar, D.J.

Büchner, A.C.A.

van Hooff-Nusselder, L.J.

Rexwinkel-van den Berg, J.

Jansen, C.J.

van Lochem, H.

Breunissen, J.P.

Grijpma, A.E.M.

Bergsma-Hartog, A.F.

Gerritsen, W.J.A.

te Bokkel, J.E.H.

Vonk, B.F.M.

Polman, F.H.W.

Stam, N.J.

Schot, J.

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Datum: 14-03-2023 10:12:17 pagina 11/ 19



Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 2. Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Looman, A.E.H.

Pleune, R.

Kloos, P.J.

Brouwer, H.

van Diermen, M.M.

Langeveld, F.H.T.
1
1
I
1

de Wolf, M.A.

Herrera Farfán, J.

van Es-Boomsluiter, .K.

van lmmerzeel, C.H.

den Hertog-Buitelaar, G.J.B.

Putker, A.J.A.

Remmers, H.W.

Leeflang, AL.

Jolink, G.J.

Bleeker, S.

Hanstede, S.M.

Kemp, J.W.M. 18

Rouffaer, B.H. 19

Koemar, R.U. 20

van Prooije, H. 21 1

l
Temming, D.R. 22 I
Blok, S.C. 23

te Pas, A.H.C. 24

Klokke, R. 25
l

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Hamersveld, Y.

Korenromp, T.H.

van Wensem, J.

Ormel, E.W.

Eisink-Weg, A.

Berkelder, G.A.J.

Arkesteijn, M.J.

van den Akker, H.B.R.

van der Meer, B.

Heersink, A.C.

Lamers-Leenders, G.J.M.

van Leeuwen, M.

Willems, E.

Feddema, A.H.S.

Elsinghorst-van Huët, J.H.C. 40

Moll, N.V. 41

Stortelder, A.H.F. 42

Augustijn, A.

Rijpkema, W.M.M.

43

44

Wubbels, H.G.J.M. 45

Welle, N.M. 46

Berendsen, A.M.J. 47

'

il

Mobach, M.P. 48

Krouwel, B.J. 49

de Vroome, H.E. 50
2

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

23
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Lijst 3. Partij van de Arbeid {P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Penninx, A.

Van de Voort, M.

Veltrop, B.

Menting, AA.A.J.

Vermeulen, J.P.M.

Lap, M.R.A.

Wiebinga, P.M.

Taihuttu, J.H.J.

Lichtenberg, J.W.M.

Groen, A.J.N.

Isselman, R.G.W.

de la Haye, R.M.C.

Jeurink, H.K.

te Molder, J.1.M.

Leerkotte, M.

Metz, B.A.

Hilbrink-Dekker, P.W.

Pontier, G.P

van Munster, M.J.A.

Rutting-Baars, E.T.J.M.

Meijerink, D.

Datum: 14-03-2023 10:12:17

Totaal
1 O
l)
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Lijst 4. VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Wissing-Kunst, F.

de Groot, J.D.

van der Kaaij, P.P.A.I.

Smit,M.

Ormel, M.A.

van Norel, J.G.

Koekkoek, R.

van der Linden-Plass, T.E.K.A.

Jager, M.

Verhoeven, A.J.

Hissink, H.

Nijman, D.

Groot, B.W.

Papegaaij, P.E.

Boehmer, J.

Teske, C.M.

Buunk, W.W.

Eppich, N.

Veltkamp, J.H.

Oosterhuis, G.J.

Menting, N.K.B.

Pape, J.C.

Lommers, E.F.

Veldhuizen, M.J.

van der Toorn, L.M.

Subtotaal 1

Datum: 14-03-2023 10:12:17

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Zee, R.C.M.

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2) 4<-
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Lijst 5. Vrienden van de Berkel
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bouwmeesters, M.T.J.M.

Brinkhuis, G.H.J.M.

Tiemessen, G.W.M.

Schieven, C.H.

Pot-Klumper, J.A.

Bouwhuis, H.J.

Schulenberg-van der Werf, M.

van Heek, P.T.

ter Braak, B.M.C.

Migchelbrink, J.M.A.

Tiemessen, H.J.M.

Braakman, G.H.

ten Brinke, T.J.M.

Stellaart, W.

Kion, A.J.

ter Meulen, H.W.

Nieuwburg, J.

Wormgoor, A.J.

Tiggeloven, J.W.B.

Datum: 14-03-2023 10:12:17

Totaal 13 2
1
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Lijst 6. 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Jong, N.M.

Zwiers, M.

Kuiper, A.L.

van den Heuvel, A.

Bruijnse, M.

Serlier, F.

te Riele, E.J.M.

Heuvels, E.J.N.

Broekhof, W.J.M.

Spaans, J.J.

Scheps, K.P.

Bruins, M.H.

Nijhof, T.F.

Hietbrink, T.H.

Datum: 14-03-2023 10:12:17

Totaal «4O
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Lijst 7. AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Meijer, J.A.

Kreunen, H.

van der Sijs, J.B.

Gotink, G.J.

Klaassen, J.

Klein Lebbink, H.C.

Bijkersma, P.R.

van de Koppel, Z.L.H.

Datum: 14-03-2023 10:12:17

Totaal
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Lijst 8. OndernemendWater
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Willemsen, O.T.

Wiltink,A.

van den Belt, L.M.

van Dorp, J.H.

van Uem, J.W.M.

Ruesink, E.

Pöpping, M.J.A.

Wissenburg, C.J.

Smit, E.

Datum: 14-03-2023 10:12:17

8

9

' 51 1 1
1 1 1
1 1 1

' II■
1·-il
19{

Totaal

pagina 18/ 19



Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 9. BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Wolsink, R.D.B.

Kraaijenzank, W.

Koster, H.J.

Adolfs, N.F.

Geerdink, L.H.

Nijhuis, A.

Bluemink, G.J.

Diersen, F.B.

Vreeman, H.J.H.

ter Horst, G.J.

van den Hoven, R.
11 3 4

Höfkes, J.H.

Andela, A.G.
13

Jimmink, A.J.
14

Bolk, J.G.H.W.
15

Totaal

Datum: 14-03-2023 10:12:17 pagina 19 / 19
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Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel
in maart 2023
Gemeente Doetinchem
Kieskring Rijn en IJssel

Waarom een corrigendum?
Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn
opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting gemeentelijk stembureau
Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente Doetinchem.

Kieskring Rijn en IJssel.

Dag Maand Jaar Tijd

Datum en wtstv aanvang zing: [iÉ[[7@] [L3[Go]

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau (21I
oae serovrcauDe Hl{ lee1

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

□ Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal
toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het
gemeentelijk stembureau heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld.
Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.

Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

□ Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen,
en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

Datum: 16-03-2023 14:15:39
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De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder
hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening.

Naam voorzitter

Ml
Namen stembureauleden

il s Ges

il b\- \Leons)>

il M Pos}u·-
il A Kcd»
il
a
Il

pagina 2 / 16
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Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal
uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau
Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.
Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

[Aantal gel@toe stemrassen [[4/\(42S$
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 1 B 1 0

[ Aantal geldige kiezerspassen [/c] O

Toast +«tor to-oetaten teers Aa+s+c-» EE1-425

2. Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.
Noteer bij H het totaal aantal stembiljetten.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat I E 1 \L\ ()l--\
[ Aantal blanco stembiljetten [/F} \
1 Aantal ongeldige stembiljetten 11 G I l-

roos+mor octet«e serre te+r+o-» 12S
Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat in rubriek 3.

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 2, onderdeel H)?

d NEE» Ga dan door naar rubriek 4.
□ JA» Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/ofminder zijn geteld.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld
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