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Proces-verbaal over geldigheid en nummering
kandidatenlijsten
Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin is besloten over:

- de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten;
- het handhaven van de kandidaten op, en de aanduidingen bovenaan, de kandidatenlijsten

l. Verkiezing

Het gaat om de verkiezing van de gemeenteraad van Zwartewaterland

Dag van stemming 16 maart2022

2.Zittlng
Het betreft de openbare zitting van het centraal stembureau in Zwartewaterland

Datumzitting 4lebruari2022

Tijdstip zitting l0:00 uur

3. Geconstateerde verzu imen

Bij het ondeaoek naar de kandidatenlijsten waren geen herstelbare verzuimen geconstateerd

4. Herstelde verzuimen

De volgende verzuimen zijn hersteld:

Aanduiding in de kieskring(en) omschriiving verzuim

5. Ongeldige lijsten

Het centraal stembureau besluit dat geen lijst ongeldig is verklaard

6. Geschrapte kandidaten

Het centraal stembureau þesluit dat geen kandidaat van een lijst is geschrapt.

7. Geschrapte aanduidingen

Het centraal stembureau besluit dat geen aanduiding boven een lijst is geschrapt.

8. Gecorrigeerde aanduidingen

Het centraal stembureau besluit dat geen aanduiding boven een lijst ambtshalve is aangepast,
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9. Geldige lijsten
Het centraal stembureau besluit dat de volgende lijsten geldig zijn verklaard
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10. Nummering van de kandidatenlijsten

Nummering op grond van het aantal stemmen behaald bij de laatstgehouden verkiezing

Eerst zijn de kandidatenlijsten genummerd van de politieke groeperingen die een of meer zetels hebben behaald bij de

laatstgehouden verkiezing, in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen

stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met samengevoegde aanduidingen. Bij een gelijk aantal stemmen is

er genummerd via loting.

nummer a andu i ding politie ke groe pering

ChristenUnie

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

CDA

Buitengewoon Zwartewaterland ( BGZ )

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

WD

aantal stemmen bij laatste verkiezing

3009

2491

1792

1737

1178

901

1

2

3

4

5

t

Nummering van de overige lijsten

Vervolgens zijn de overige kandidatenlijsten genummerd in de volgorde van het aantal kieskringen waarvoor de lijst is

ingeleverd. Bij een gelijk aantal kieskringen is er genummerd via loting.

11. Bezwaren van de aanwezige kiezers

Tijdens de zitting zijn:

F geen bezwaren ingebracht.

tr de volgende bezwaren ingebracht
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