
Model K 1: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing)

lqo3
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

1. Aantal toegelaten kiezers
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- of
kiezerspas)
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

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

2. Aantal getelde stembiljetten

A 334
B 33
C

D 313

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

E 313
F -
G -

H 372
* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

] Ja, ga verdermet rubriek 4.

EG 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)
(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! A.2 + B.2 + C.2 =D.2

A.2

B.2

C.2

D.2

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 aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

D Ja, ga verder met rubriek 4

L] Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

D 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.
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4. Bij gecombineerde stemmingen
Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

L] Nee.

] 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 hetpak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel stempassen,

volmachtbewijzen ofkiezerspassen dat is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Stadspartij Doesburg
Nummer
op de lijst Naam kandidaat

. -- ~ - - · - -- ---- - ---- - ---- --

1 van Sommeren, D.J.C.A.M. (David) (m)
2 van Veldhuizen-van Oort, B. (Birgit) (v)
3 van der Beek, A.P.E. (Appie) (m)
4 Vree, N.R.M. (Nicolette) (v) ------
5 Albers, G.A. (Gerard) (m)
6 \ Kiburg, R. (Rob) (m)-- .

7 l( Jansen, M. (Maarten) (m)--
8 2 Tehupuring, S.T. (Susan) (v)
9 2 van der Beek, C.E. (Celine) (v)

10 3 Beijen, H.B. (Henk) (m)
11 t Egbertzen, W.H.J. (Wim) (m)
12 \ Bruins, M.C.J. (Mirte) (v)
13 Oltmans, D. (Daan) (m)» 14 Schoonhoven, L.J. (Laurens) (m)
15 Hendriks, M.E.I. (Maudith) (v)
16 Everts, M.S. (Martin) (m)
17 Bruins-van Sommeren, B.A.M.T. (Bianca) (v)
18 Sweers, W.M.J. (Ellen) (v)
19 Jansen, J. (Jeroen) (m)
20 Wernicke, C. (Nindy) ()_
21 Verheij, T. (Theo) (m)
22 van Oort, G. (Geeske) (v)

-- ------------

23 Huiskes - de Jager, S. (Sigrid) (v)
24 Besselink, D.J. (Dick) (m)·----- -

to)

)
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Aantal stemmen
t

$ $

PvdA/GROENLINKS
Naam kandidaat

-- -- -- -----
Mol, M.P.D.M. (Mark) (m)

2 de Jager, N. (Elly) (v)
3 Bauhuis, B.T. (Bart) (m)
4 ¼ de Groot, M.E.C.S. (Marlies) (v)
5 3 Meester, E. (Els) (v)
6 3 de Jong, G.E.N. (Nynke) (v) ----- -- - -----

7 Stulp, A.W. (Bert) (m)
8 Visser, H.J. (Henk) (m)
9 t Donk, M. (Max) (m)

10 Schuurman, G.B.A. (Gerard) (m)
11 Pietersma, A. (Anna) (v)
12 van lmmerzeel, C.H. (Kees) (m)

"\
----

13 Grandia, A.C. (Bram) (m)
-) Hovingh, A.B. (Antoinette) (v) --------

Derksen, H.W. (Wim) (m)

3
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Nummer
op de lijst

1
2
3
4
5

Aantal stemmen

2

SP (Socialistische Partij)
Naam kandidaat

Hammink, N.L.E. (Nicole) (v)
Melissen, H. (Heidy) (v)
Tuhuteru, R.R. (Ramiro) (m)
Bouwman, M.H. (Michael) (m)
Rijk, M.M. (Magda) (v)

6
7
8
9

10

Totaal

1 Ton, M. (Margriet) (v)----------~~~~~-------------------l Wennips, A. (Ad) (m)
Wouters, C.W.J. (Charlotte) (v)-------t-------------- ---
Brunsveld, J.M. (Johachim) (m)
Senhorst, P.J.M. (Petra) (v)
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Nummer
opde lijst

1
2- -
3
4-
5
6
7
8
9

10
11
12
13

-·) 14

Totaal

1
)

Aantal stemmen

2

VVD
Naam kandidaat

van der Pool, J.J.M.
Vels, H.W.
Kampen, M.
Eenstroom, W.G.
Çakmak, B.
Vels-Heijting, P.J.
Backer, D.M.C.
Krupe, R.
Modderkolk, B.G.
Lommers, E.F.
Boone, A.M.
Korporaal, B.J.M.

-------------------
de Bruin, S.

\ Oosten-Bloemendal, G.--- -- -- ----·------
r---------,- --- --- - -- -----------

38
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-----------------~----~------------

Lijst 5 D66
Nummer
opde lijst Naam kandidaat

- - -

1 Westra, H.R. (Henk)
2 Tekin, R.A. (Rabia Adeviye)
3 Ózceran, B. (Büsra)
4 Rijmers, R.W.S. (Roan)
5 l Latukonsina, S.B. (Sheila)
6 2 Anzion-Dekkers, J.A. (Joke)
7 Bel, D.J.F. (Diederik)
8 Kolukirik-Demir, M.K. (Mürüvet Kübra)
9 3 Hofman, F. (Frans)

)6

l
j
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CDA
Nummer
op de lijst Naam kandidaat - - ----- - - -

1 Robbertsen, W.T. (Wim) (m)

2 Hermans, J.H.M. (Jos) (m)

3 van Werkhooven, M. (Michelle) (v)
4 Peelen, T.J. (Joan) (m)

5 van Eeken, H.O. (Henk) (m)

6 t de Coninck- Geers, J.M. (Joke) (v)

7 van der Werff, M. (Marieke) (v)

8 Blok, H. (Harja) (m)

9 3 Looman, J.C.J.M. (José) (v)

10 Vrendenbarg, A.D. (Appie) (m)

11 l Laumen, G.W. (Gottfried) (m)

12 J Lueb, M.A. (Monique)()
-----

--J 39

.
°
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