
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 Vreewijk

aantal zetels 7

Datum verkiezing 16 maart 2022

2. Zitting

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

Datum zitting 23 maart 2022
Tijdstip zitting 10:00

3. Aantal stemmen per kandidaat

nummer naam kandidaat aantal stemmen
1 Brinkman, J. (Johan) 329
2 Hussain, Q.R. (Qasim Raza) 140
3 Grimbilas, S. (Stavros) 55) 4 Lamers, O.A.P.W. (Oltisa) 112
5 Haase, N.C. (Nathalie) 209
6 Boshuizen, P. (Pieter) 335
7 Neel, K.J. (Keven) 126
8 Siddiqie, N.A. (Nabeel) 67
9 Lamers, P.M.L.W. (Peter) 114

10 Lamers, A.I.W.L. (Agnes) 123
11 Lems, G.A.G. (Gerard) 174
12 Fairbairn - van den Heuvel, M.S. (Mavis) 157
13 Veerman, M.M.J. (Minousche) 242
14 de Snoo, P.P. (Perry) 244
15 Pronk, M. (Michel) 56
16 Harinandansingh, S.O. (Shieneey) 222
17 Verweij, T.J. (Tom) 78
18 Kok, R.A. (Ruud) 161
19 van Bruggen, J.M. (John) 175

Pagina 1 van 5



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

12.193
3.119
126
37

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 3 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.
■ In de stembureaus zijn 11 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?

3 keer
0 keer
0 keer
0 keer
10 keer
1 keer

6. Aantal kiezers dat bij volmacht mocht stemmen

Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde achterkant van de
stempas), bedraagt 321.
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7. Kandidaten in volgorde van aantal behaalde stemmen

naam kandidaat aantal stemmen
Boshuizen, P. (Pieter) 335
Brinkman, J. (Johan) 329
de Snoo, P.P. (Perry) 244
Veerman, M.M.J. (Minousche) 242
Harinandansingh, S.D. (Shieneey) 222
Haase, N.C. (Nathalie) 209
van Bruggen, J.M. (John) 175
Lems, GAG. (Gerard) 174
Kok, R.A. (Ruud) 161
Fairbairn - van den Heuvel, M.S. (Mavis) 157
Hussain, Q.R. (Qasim Raza) 140
Neel, K.J. (Keven) 126

) Lamers, A.I.W.L. (Agnes) 123
Lamers, P.M.L.W. (Peter) 114
Lamers, O.A.P.W. {Oltisa) 112
Verweij, T.J. (Tom) 78
Siddiqie, N.A. (Nabeel) 67
Pronk, M. (Michel) 56
Grimbilas, S. (Stavros) 55

8. Gekozen kandidaten in alfabetische volgorde

naam kandidaat
Boshuizen, P. (Pieter)
Brinkman, J. (Johan)
van Bruggen, J.M. (John)
Haase, N.C. (Nathalie)
Harinandansingh, S.D. (Shieneey)
de Snoo, P.P. (Perry)
Veerman, M.M.J. (Minousche)

9. Bezwaren van kiezers

Tijdens de zitting zijn:

o geen bezwaren ingebracht
de volgende bezwaren ingebracht: zie bijlage 1.
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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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Geacht Centraal Stembureau Rotterdam,
Geachte gemeenteraad,
Geachte Burgemeester Aboutaleb,

Ik benader u vanwege de zitting op 23 maart 2022 met betrekking tot het vaststellen van de
wijkraadsverkiezingen, waaronder de verkiezing voor de Wijkraad Vreewijk, die op 14, 15 en 16
maart 2022 heeft plaatsgevonden.

In mijn e-mail van 21 maart 2022 heb ik u al gevraagd om een algehele hertelling van deze
verkiezingen. Er is namelijk tussen mij en de heer Van Bruggen een verschil van 1 stem, waardoor de
heer Van Bruggen wel benoemd is en ik niet.

Het spreekt voor zich dat ik een uitslag uiteindelijk zeker zal accepteren. Echter is het verschil nu
dusdanig klein dat ik niet kan uitsluiten dat een stern die aan mij toebehoort niet bij mij terecht is
gekomen, of dat een stem die voor een andere kandidaat bedoeld was, bij mij of de heer Van
Bruggen terecht is gekomen. Ik stel vast dat het stembureau waar feitelijk gestemd is, niet op
kandidaatsniveau heeft geteld. Dit zou volgens artikel N6 van de Kieswet wel moeten zijn gebeurd.

Dat betekent dat bij de wijkraadsverkiezingen de uitgebrachte stembiljetten slechts één keer zijn
geteld en er dus fouten kunnen zijn gemaakt die nog niet voren zijn gekomen. Er is namelijk geen vier
ogenbeginsel toegepast. Bij een eerste controle worden vrijwel altijd foutjes geconstateerd. Dit is
een onregelmatigheid die - naast het kleine verschil in stemmen-een algehele hertelling met
betrekking tot de stemmingen voor de Wijkraad Vreewijk rechtvaardigd. Dit is mede gebaseerd op
artikel P21 van de Kieswet.

Bij de Wiikraadsverkiezing van Bloemhof in 2018 zijn bij een hertelling 30 extra stemmen
teruggevonden. Als dat bij Vreewijk nu ook het geval is, zal dit direct gevolgen hebben voor de
toewijzing van een zetel.

De tellingen hebben in Ahoy plaatsgevonden. Men had een code nodig om binnen te komen.
Daardoor is het ook niet mogelijk geweest om de tellingen fysiek bij te wonen. De norm in Nederland
is dat bijwonen van de tellingen openbaar zonder enige beperkingen.

) rot slot moet ik u aangeven dat ik doordat ik positief ben getest op corona, ik niet in staat ben om de
zitting van 23 maart 2022 fysiek bij te wonen.

Ik stuur deze aanvulling op mijn e-mail van 21 maart 2022 naar Burgermeester Aboutaleb met het
verzoek deze tijdig (voor woensdag 23 maart 2022 om 09.30 uur) mede door te zenden naar de
instanties die dit verzoek in behandeling kunnen nemen.

Mijn verzoek wordt ondersteund door de wijkraadsleden M.M.J. Veerman en R.A. Kok. Zij zijn in cc
meegenomen.

Graag verneem ik van u de verdere verloop van de procedure.

Met vriendelijke groet,

Gerard Lems
Kandidaat Wijkraad Vreewijk

Minousche Veerman
Kandidaat Wijkraad Vreewijjk

Ruud Kok
Kandidaat Wijkraad Rotterdam


