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Model N l0-l

Proces-verbaal van een stembureau

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

Gemeente Wageningen

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 conect verlopen zijn.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het conect en volledig invullen van het proces-verbaal.

Na afloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal

Stembureau I
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1. Stembureau, locat¡e, en openingstijden tijdens stemming

I

1a Stembureaugegevens tijdens stemm¡ng

Nummer
stembureau Adresilocatie stembureau

Bevrijdingskerk
Ritzema Bosweg 18, 6703 AX, Wageningen

Dag Maand Jaat

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

1b

Nummer
stembureau

Stembureaugegevens tijdens tel ling
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in.

Adres/locat¡e stembureau Dag Maand Jaar Openingst¡iden (van - tot)

1c 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.

ø 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
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sfempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen ln bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

lndien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
Sfreep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Aantal geldige stempassen

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

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

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

A ']"O3

B LI
c o

Tel oP +

Ruimte voor correctie

-Tel 

oP +

4- 2-ut

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembiljetten.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantaltoegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembíljetten met een geldige stem op een kandidaat

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.

E L7çt
F O
G o

Ruimte voor correctie

Tel oP +Tel op+

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

ls er een verschil fussen 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 meerzijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zích 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)

Stembureau I
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6. Bezwaren van k¡ezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeil'rjk 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 rs met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van k¡ezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

Stembureau I



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 7/21

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of b'tjzonderheden 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 sfembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden en büzonderheden

Stembureau 8
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8. Stembureauleden aanwez¡g 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 ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Dag Maand

Datum: tL, <tj A o z2-
Jaar

Naam voozitter

L u
Namen stembureauleden

t ¿>) rvrrk hu¡s
1\ L i t e¿ '- \*Jc,n e,lcar llYro=;l\

5 Ê. \ \-r. \-\c,."e--
ô

7

8

I
l0

11

12

l3

14
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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van Vulpen, G. (Guido) (m) 1

I lt
Groot, R.D. (Rosanne) (v) 2

2 [^
Brons, H.J. (Hans) (m)

t

I
Pardo Claure, M.N. (Mar¡sabel) (v) 4 j
Yüksel, T.D. (Tutku) (v) 5 4

:l

Ait - lmchi, M. (Moomin) (m) t)
I

Adu - Ampong-de Vetten, M. (Marre) (v) 7 :T

Cicilia ir., P.O.V. (Percy) (m) I

Carballo Pescadinha, B. (Barbara) (v)
q

I

Hoevers, H.J.K. (R¡k) (m) 10 4
/-

Jonkhans, T. (Timo) (m) 11
I

Beusink, l.J.B.M. (lrma) (v) 12
I

Van Rompaey, R.S.A.R. (Renaat) (m) 13

Flink, G.W. (Gabriël) (m) 14

Graus, L.G. (Laura) (v) 15
i

Schoen, R.A. (Rosa) (v) 16
I

Breukelaar, M.M. (Margreet) (v) 17

Langeveld, J.J. (Joep) (m) l8

van Marrewijk, A.A.M. (Dré) (m) 19

Sweers, F.J. (Frans) (m) 20

Brouwer, S. (Sietse) (m) 21

Boerjan, M.L. (Marleen) (v) 22

Elings, A. (Anne) (m) 23

Brand, S.M.A.A. (Saskia) (v) 24

Stuiver, M. (Marian) (v) 25

Dobbelsteijn, R.L.G. (Roel) (m) 26

Verboom, B. (Britta) (v) 27 t
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Lijst I - GROENLINKS

Naam kand¡daat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet ¡n elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste c¡jfer

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Beg¡n rechts met het ¡aatste cijfer

Tel oP +

Zet ¡n elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

Schouls, J. (Jaap) (m) 28

Eweg, H.P.A. (Rik) (m) 29

Bogers, J.M. (Jack) (m) 30

de Gruyter, J.J. (Jelle) (m) 31

van Deuzen, M.J. (Marian) (v) J¿

Haver, W.J. (Wim) (m) 55 I
Tieland - Heilmann, M.M. (Merel) (v) 34

Bijleveld, E. (Erik-Jan) (m) 35

de Araújo Cerqueira de Brito, L.D. (Lara) (v) 36

L)tt 't-

Tolaal 1 + 2

b I

Stembureau 8



M¡nnaard, L.R.G. (Lara) (v) 4
¿-

de Weerd, K. (Klaas) (m) 2

van der Leeden, H.J. (Marike) (v) J
L¡

Karel, W.M. (Wilko) (m) 4 ,
l

Bor, M.K. (Rìen) (m) 5 (,
Troost, M. (Mirjam) (v) 6

van de Vijver, C.A.D.M. (Claudius) (m) 7

van de Beek, H. (Henk) (m) I

Paans, R.A. (Roos) (v)
o

Hijman, l.M. (lngrid) (v) 10

ter Maat, H.J. (Han) (m) 11

Scheenen, P.G.J. (Ellen) (v) 12

Chevallier, V. (Victor) (m) 13

Rijksen, E.A. (Elizabeth) (v) 14

Lubbers, D.J. (Dick) (m) 15

Holleman, R.J. (Richard) (m) 16

Lozano Torres, J.L. (Jose) (m) 17

Ruisch, A.G. (Adri) (m) 18

Kallo, M. (Moussa) (m) 19

van Brakel, J.T. (Jan) (m) 20

Wildeman, G.H. (Grace) (v) 21

Koedam, A. (André) (m) 22

Post, F. (Frits) (m) 23

van den Broek, L.R. (Bert) (m) 24

Roelofs, F.T. (Frans) (m) 25

Steevens, K.P. (Kommer) (m) ¿o

Hellinga, J.H. (Jan) (m) 27

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kand¡daat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

zet ¡n elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

14/21

Lijst 2 - Stadspart¡j Wageningen

Naam kandidêat / Kand¡daatnummer Aantal stemmen

Paans, R.W. (Ron) (m) 28

van Eijk, J.M. (Jolanda) (v) 29

Möller, F. (Frans) (m) 30

Tel op +

Subtotaal

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

op+

Zet ìn elk vakje één c¡.ifer

Begin rechts met het laatste cijfer

ilr

fotaal 1+2

t )

Stembureau I
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Lijst 3 - D66

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stsmmen

Tel op +

Zet ln elk vakJe één cûfer.
Begln rschts met het laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cüfer
Begin rechts met hel laatste cifer

15/21

Hulshof, M.D. (Maud) 1

t 2
Kaper, L.S. (Laura) 2 L

*Peters, M.A.J. (Monique) 3 A

Rlesmeler, M.B. (Martin) 4

van Hal, R.G. (Radboud) 5 lr
Vos de Wael, M.E. (Machteld) 6

I

Lammers, J.W. (Jan-Willem) 7
I

Panis, S. (Sara) 8

Solleveld, R. (Robbert) I

l0de Wild, V.W.T. (Victoire) t
11Beukhof, G. (Gerwln)

12van de Ven, A.G.M. (Rianne)

13Jeurink, K.A.E. (Kirsten) I

14Parlevl¡et, G. (Ger)

15Smits, P.H, (Peteo

l6Kijlstra, S.Q. (Sophie)

17Zwetsloot, M.A.C. (Monique)

18Jochems, F. (Femke)

19Giebels, M.M.T. (Mark)

Geenen, H.G.M. (Harry) 20

Keijbets, M.J.H. (Martin) 21

Dumrese, M. (Ed) 22

van der Burgt, K.C.J.J. (Karin) 23

Toxopeus, P.A. (Paul) 24

Gudden, D.M. (Dennis) 25

e tJ

Stembureau 8
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Lijst 4 - WD

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

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

-------------TeloP +

Zet in elk vakje één cüfer

Begin rechts met het laâtste c¡jfêr

16/21

Rozemeijer, B.J.A. (Bart) (m) 1

I

Koenders - Jollie, E (Esther) (v) 2 (..

Hartman, M (Marco) (m)
2

Wevers, L.D. (Dirk) (m) 4

Boef, J (Job) (m) 5

Wilton, C.E.P. (Céline) (v) b

van Deinsen, H.J. (Jesse) (m) 7

Kroes, M.H. (Mariëtte) (v) I

Agterberg, J.C.M. (Jan) (m) I

de Boer, R.C. (Ruud) (m) 10

Hoebert, W.J.M. (Wim) (m) 11 2
Hotsma, P.H. (Piebe) (m) 12

Scholte, l.P. (lgor) (m) 13

Blokziil, B. (Bjorn) (m) 14

Zuiderveen Borgesius, J.J. (Jochem) (m) 15

/)
A C

Totaal 1

t ù

Stembureau I
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Naam kand¡daat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Janssen, A.M.E. (Anne) (v) 2 L
van Amersfoort, M.P. (Petra) (v) 2
Kamerman, J.W. (Jan Willem) (m) 3

van der Lingen, M. (Melissa) (v) 4

Koster, J.A. (Juriën) (m) 5

Eijkelenboom, M.J. (Greet) (v) 6
¡

Vleeming, O.K. (Otto) (m) 7

Slaats, S.J. (Stijn) (m) I

Maijer, M. (Math¡lde) (v)
o

Spitteler, P.G. (Peler) (m) 10

Paquaij, J.A.J.M. (Hans) (m) 11

Reid, S.M. (Steve) (m) t¿

van den Berg, A.G. (Leida) (v) 13

Staar¡nk, H.A. (Hendrik) (m) 14

Teunisse, J.M. (Hans) (m) 15

Trompetter, E. (Egbert) (m) 16
I

van Asseldonk, K.R.A.W. (Karin) (v) 17

Mauritz - Assendelft, l. (lnge) (v) 18

Snelders, S.A. (Steg) (m) 19

Elgersma, R. (Rob) (m) 20 I

Kroeze, J. (Jacob) (m) 21

St¡jns, D. (Dicky) (v) 22

de Jong, C. (Cor) (m) 23

Keun, E.E. (Esther) (v) 24

Piepers, B.H.G.M. (Ben) (m) 25

Slegten, H.B.S. (Henk) (m) ¿o

Naber, G. (Ger) (m) 27
t

Tel op +

Subtotaal

zet in elk vakje één cijfer

Begin rechts met het laatste cijfer

17 /21

Lijst 5 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Naam kandidaat / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer

Beg¡n rechts met het laatste cijfer

Tel oP +

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

Vromans, C.J. (Carlo) (m) 28

de Lange, H.J. (Marieke) (v) 29
t

Touwen, S.J. (Jelle) (m) 30

Kruitìivagen, S. (Sonja) (v) 31
I

de Boer, P. (Peter) (m) 32

Drissen, Y.F.A. (Yvonne) (v) 33

Jongedijk, G.P. (Gerard) (m) 34

Caldas Paulo, M.J. (João) (v) 35

de Vries, E.A. (Annelies) (v) 36

Mauritz, l.J. (lzak) (m) 37

Dobbe - Dalgrç, H. (Hatice) (v) 38

Grave, G. (Gerda) (v) 39

Winsemius, R. (Rik) (m) 40

Apeldoorn, P.A.C. (Paul) (m) 41

van de Klift, J.C. (Joke) (v) 42
I

\ Lt Ir

Totaal 1 + 2

?

Stembureau I



Alen, S. (Sarah) 1

Lasshab, H. (Haroen) ¿ r.
Thijssen, G. (Glesby)

Vonk, C.M. (Cato) 4 /7
")

Pieterse, S.R. (Steven) 5

Oonk, E.J. (Esmé) o

Günal, C.D. (Caglar) 7

Mekken, M.J. (Mark) 8

Nooren, A.L. (Anna Lisa) I I

van den Broek, T.J.D. (Tijmen) 10

Marolli, A. (Ar¡ana) 11

Groot, L.J. (Luwe) 12

Hesen, F.P.H. (Floris) 13

Gawroñska, K. (Klaudia) 14

Hendricks, F.L. (Filip) 15

Lafeber, F.N.V.J. (Floris) 16
l

van Bennekom, S.L. (Simone) 17

Visschers, T.J. (Thom) 18

van Malssen, L.A. (Lisa)
lo

Yau, D.C.H. (Dominic) 20

Vis, P.D. (Pieter) 21

van den Bosch, M.R.M. (Melanie) 22

Tuinstra, M.S. (Marion) ¿5

Sm¡ts, D.W.M.J. (Dianne) ¿4

de Boer, J.P. (Juniaan) 25

de Vries, L.T. (Tessel) 26

Vercruysse, L. (Louise) 27
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Naam kandidaat / Kandidâatnummer

Subtotaal

18/21

Lijst 6 - Connect Wagen¡ngen

Aantal stemmen

Tel op +

Zet ¡n elk vâkje één cüfer
Begin rechts met het laatste cijfer

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

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

Tel oP +

.a C
Zet in elk vâkje één cijfer

Beg¡n rechts met het laatste c¡jfer

Telders, A.C.B. (Anne-Ying) 28
I

Wezenbeek, N.L.W.J. (Nick) 29

Jenniskens, M.J. (Maurits) 30
I

Lemain, C.M. (Carmen) 3'1

Quaak, J.M.W. (Jasper) 32

Smith, R.W. (Rob) 33

Manusama, K.C.M. (Koen) 34

Meijerink, M.F.A. (Marlisa) 35

Jones, Z.J. (Zachary) 36

Klerks, L. (Lisa) 37

Kik, M.R. (Max) 38

Baltussen, G.L.A. (Giulia) 39

van Schie, S.Z. (Sümeyye) 40 2
Ligthart, N.N.J. (Nick) 41

Golunska, P.D. (Paula) 42

Stijsiger, R.J. (Romy) 43

Re¡.ierman, M.P. (Mark) 44

I CI

folaal 1+2

Stembureau I
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Lijst 7 - GhristenUnie

Nâam kandidaat / Kand¡daatnummer

Subtotaal

Aanlal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechls met het laatsle cijfer

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

19/21

Heger, M.C. (Monique) (v) t'
de Haan, P. (Peter) (m) 2 I
van Harten, J. (Jan) (m) 3

Hoek, P.D. (Patrick) (m) 4

Zomer, J.Y. (Judith) (v) 5

Bos - van Gorkum, J. (Judith) (v) o

de Vries, S.F. (Simon Frans) (m) 7

Wllemsen, A. (Albert) (m) 8

Kaptijn, G.E. (Gerdine) (v) I

van den Berg, R.C. (Reinier) (m) 10

van Schaik, J.A.M. (Marcel) (m) 11 L
van der Kolk, J. (Koos) (m) 12

Schenkel, L. (Leonie) (v) 13

van Vliet, G. (Genit) (m) 14

Schot, S. (Sander) (m) 15 L
Kars, M. (Moniek) (v) 16

van Doorn, S. (Sebastiaan) (m) 17

Keuter, A.J. (Bertus) (m) 18

van den Bergh, M.L. (Marl¡es) (v) 19

de Visser, A.W. (Addo) (m) 20

vãn Eck - van Hell, L. (Leont¡ne) (v) 21

Arens, L.A. (Bart) (m) 22

van der Lee, J. (Jan) (m) 23

van Schaik, J.W. (Jan) (m) 24

Dijkstra, J. (Jan) (m) 25

I d

I d,

Totaal 1

Stembureau I
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Lijst I - CDA

Naam kandldaat / Kândidaatñummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

zet in elk vâkje één cijfer.
Begin rechls met het laatste cijfer.

zst in elk vakje één cffêr,
Begin rechts met hst laatste cifer,

20/21

Dljkstra, J.G. (Jan) (m) 1 d
Baas, R (Robln) (m) 2

Blokzijl, M.A. (Marina) (v) 3 tl

)
Wagter, J.D. (Davld-Jan) (m) 4

van Diepen - van Schaü¡k, M.A.J. (Maria) (v) 5

Hendr¡ckx, W.D.l. (Werner) (m) 6

Wijnveen, H (Henk) (m) 7 I
van Leijen - de Vries, H.M. (Hilda) (v) 8

Bakker, J (Jan) (m) I
I

Vos, A.C. (Auke) (m) l0

t I

Stembureau I
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Bijlage 2: Voorlop¡ge telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)

Let op: U vult deze bijlage alleen in als de voozitter, 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.

L¡jstnummer en l¡jstnâam Aantal stemmen

Zet in elk vakje één cüfer
Begin rechts met het lââtste cijfer

1 . GROENLINKS

2 - Stadspartij Wageningen

3-D66

4.WD

5 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

6 - Connect Wageningen

7 - ChristenUnie

8-CDA

Stembureau I


