
Model P 22-2

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de wijkraad
Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de
wijkraad.

1. Verkiezing

Dit proces-verbaal heeft betrekking op:

de verkiezing van de wijkraad Carnisse-Zuiderpark

aantal zetels 7

Datum verkiezing 16 maart 2022

2. Zitting

Het betreft de openbare zitting van het centraal stembureau in Rotterdam.

Datum zitting
Tijdstip zitting

23 maart 2022
10:00

3. Aantal stemmen per kandidaat

nummer naam kandidaat aantal stemmen
1 Visser, V.A. (Victor) 224
2 Aalbers, M.M.H. (Maikel) 147
3 Waithira, C.K. (Kanja) 255
4 Akkouh, K. (Karima) 230

) 5 Pechler, I.J. (Inge) 79
6 Niehorster, S. (Sam) 235
7 Roon, N. (Ellie) 50
8 Verstralen, G.C.M. (Gemma) 189
9 Vlug, G.C. (Gioya) 118

10 Vermeulen, L. (Léon) 158
11 Rasenberg, N.E. (Nova) 123
12 Spoor, J.A. (Jannie) 120
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4. Aantal kiezers, geldige, blanco en ongeldige stemmen

Het aantal opgeroepen kiezers bedraagt
Het aantal geldige stemmen bedraagt
Het aantal blanco stemmen bedraagt
Het aantal ongeldige stemmen bedraagt

11.222
1.928
77
7

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stemmen

In de processen-verbaal is vastgesteld in hoeverre er:
meer stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten;
minder stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten;

Voor beide categorieën afzonderlijk stelt u het aantal voor de verkiezing vast.

Welke verschillen zijn in de processen-verbaal vastgesteld, tussen het aantal toegelaten kiezers en getelde
stembiljetten?

In de stembureaus zijn 0 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.
■ In de stembureaus zijn 8 stembiljetten minder geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

Hoe worden deze verschillen in de processen-verbaal verklaard?

Mogelijke verklaringen voor het verschil

Kiezers die een stembiljet hebben gekregen, hebben toch niet gestemd.
Er zijn te weinig stembiljetten uitgereikt.
Er zijn te veel stembiljetten uitgereikt.
Er zijn stembiljetten kwijtgeraakt.
Geen verklaring.
Andere verklaring.

Hoe vaak sprake van?

O keer
0 keer
O keer
0 keer
8 keer
0 keer

6. Aantal kiezers dat bij volmacht mo.cht stemmen

Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde achterkant van de
stem pas), bedraagt 173.
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7. Kandidaten in volgorde van aantal behaalde stemmen

naam kandidaat
Waithira, C.K. (Kanja)
Niehorster, S. (Sam)
Akkouh, K. (Karima)
Visser, V.A. (Victor)
Verstralen, G.C.M. (Gemma)
Vermeulen, L. (Léon)
Aalbers, M.M.H. (Maikel)
Rasenberg, N.E. (Nova)
Spoor, J.A. (Jannie)
Vlug, G.C. (Gioya)
Pechler, I.J. (Inge)
Roon, N. (Ellie)

aantal stemmen
255
235
230
224
189
158
147
123
120
118
79
50

;_)

8. Gekozen kandidaten in alfabetische volgorde

naam kandidaat
Aalbers, M.M.H. (Maikel)
Akkouh, K. (Karima)
Niehorster, S. (Sam)
Vermeulen, L. (Léon)
Verstralen, G.C.M. (Gemma)
Visser, V.A. (Victor)
Waithira, C.K. (Kanja)

9. Bezwaren van kiezers

Tijdens de zitting zijn:

o geen bezwaren ingebracht
□ de volgende bezwaren ingebracht: zie gewaarmerkte bijlage met opmerkingen van het stembureau.
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10. Ondertekening

Datum

Naam voorzitter

Naam leden

23 maart 2022

A Aboutaleb

L. Sörensen

S.J.J. Schampers

D.A.M. Josaputra
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