Model P 22-2

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de leden van
de bestuursraad Engelen en Bokhoven

1. Verkiezing
Dit proces-verbaal heeft betrekking op:
De verkiezing van de leden van de bestuursraad Engelen en Bokhoven

16-03-2022

Datum stemming

2. Zitting
Het betreft de openbare zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau in 's-Hertogenbosch
Datum zitting

21-03-2022

Tijdstip zitting

10.00 uur

3. Aantal stemmen per kandidaat
Nummer op

Aantal stemmen

Naam kandidaat

overzicht van
kandidaten

1

Schram

Y. (Yvonne)

815

-

2

van Beek

P.G. (Philip)

97

3

Rombeek

A.W.W. (Alfred)

177

4

Selier

J.D.M. (Jan)

42

5

van Eggelen

R.C.M. (Ruud)

276

6

Van Bost

C.D.C. (Carine)

263

7

van Heijningen

J.A.M. (Jan)

109

8

Kemper

J.P.M. (Pieter)

106

9

Frenken

R.M.L. (Remco)

184

10

Pander Maat

R.J.A. (Rob)

194
TOTAAL

4. Aantal blanco en ongeldige stemmen
- aantal blanco stemmen

70

- aantal ongeldige stemmen

7

2263

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

1

stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de

stemming.
•

In de stembureaus zijn

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
rocessen-verbaal.

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 kon er geen verklaring gegeven worden voor het verschil?

1

Hoe vaak is er een andere verklaring gegeven?

6. Aantal kiezers dat bij volmacht mocht stemmen
Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde stempas),
bedraagt
264

7. Gekozen kandidaten in alfabetische volgorde
Woonplaats

Naam kandidaat
van Beek

P.G. (Philip)

's-Hertogenbosch

van Eggelen

R.C.M. (Ruud)

's-Hertogenbosch

Frenken

R.M.L. (Remco)

's-Hertogenbosch

van Heijningen

JAM. (Jan)

's-Hertogenbosch

Kemper

J.P.M. (Pieter)

's-Hertogenbosch

Pander Maat

R.J.A. (Rob)

's-Hertogenbosch

Rombeek

A.W.W. (Alfred)

's-Hertogenbosch

Schram

Y. (Yvonne)

's-Hertogenbosch

Van Bost

C.D.C. (Carine)

's-Hertogenbosch

8. Bezwaren van aanwezige kiezers
Tijdens de zitting zijn:

d geen bezwaren ingebracht.
□

bezwaren ingebracht: zie de bijlage met opmerkingen van het centraal stembureau.

9.

Leden hoofd-/centraal stembureau

AIie leden van het hoofd-, dan wel centraal stembureau die aanwezig zijn na afloop van de telling van de stemmen,
noteren hieronder hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 17 voor de ondertekening.
Datum:
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(Lege pagina.)
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Bijlage: bezwaren

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.
Tijdens de zitting zijn door de aanwezige kiezers de volgende bezwaren ingebracht:

Naar aanleiding van bovenstaande bezwaren merkt het hoofd-/centraal stembureau het volgende op:

