
Model P 22-2  

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de 
stadsdeelcornmissie van stadsdeel Zuidoost- gebied 
BijImer-Oost 
Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de 
bestuurscommissie. 

1. Verkiezing 

Dit proces-verbaal heeft betrekking op: 

de verkiezing van de leden van de stadsdeelcommissie van stadsdeel Zuidoost - Bijimer-Oost 

Datum verkiezing 21 maart 2018 

2. Zitting 

Het betreft de openbare zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau in Amsterdam - Zuidoost - Bijimer-Oost. 

Datum zitting 	23 maart 2018 

Tijdstip zitting 	10:00 

3. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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Aanduiding politieke groepering Democraten 66 (D66) 

Lijstnummer 1 

Volgnummer 1Naam  kandidaat 
op de lijst 

Aantal stemmen 

1 	 Wehkannp, J. (Anne) (v) 795 
stemcijfer 	 795 
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Aantal stemmen 

 

- 

  

  

1033 
180 
114 
56 

162  

Aanduiding politieke groepering 	Partij van de Arbeid (PvdA.) 

Lijstnummer 	 2 

Volgnummer lNaam kandidaat 
op de lijst 

Gefferie, J.I. (Irene) (v) 
ILalji, H.D.M. (Henk) (m) 

3  	'El Haidouri, J. (Jihad) (v) 
Kingma, W. (VVopke) (m) 
Janssen, R.P. (Ronald) (m) 	 

stemcijfer 	 1545 
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Aanduiding politieke groepering 	VVD 

Lijstnummer 	 3 

Volgnummer Naam kandidaat 	 Aantal stemmen 
op de lijst 
1 	 Jol, A. (Arnoud) (m) 	 521 
2 	 Cox, A.E.M.  (Aimee)  (v) 	 152 
3  	de Graaf, D.W.  (Deirdre)  (v) 	 133 
4 	 Bottse, A. (Andro) (m) 	 i 	 85 	 — 

I 	 stemcijfer i 	 891 
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Aanduiding politieke groepering 	GROENLINKS 

Lijstnummer 	 5 

Volgnummer Naam kandidaat 
op de lijst 

 

'Aantal stemmen 

   

1 Schreuder, S.T.M. (Sander) (m) 1190 
12 Janzen, F.V.B. (Faison) (m) 213 
3 van Baalen, J.G. (Jielis) (m)  107 

stem cijfer 1510 
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'Aanduiding politieke groepering 

,Lijstnummer 

DENK 

9 

Volgnummer 
op de lijst 

Naam kandidaat Aantal stemmen 

1 	 iSefa, G. (m) 666! 
666: stemcijfer 
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Aanduiding politieke 

Lijstnunimer 

Volgnummer 
op de lijst 

groepering 

Naam kandidaat 

Platform Amsterdam 

10  

Aantal stemmen 

1 Wirnkar, K.J. (m) 312 
2 Brunsveld, J. (m) 64.  
3 Iwuchukwu, l.W. (m) 118 

stemcijfer 491 
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Aanduiding politieke groepering 	Amsterdam BIJ1 
Lijstnummer 	 20 

Volgnummer Naam kandidaat 
op  de  lijst 

Manichand, W. (Ana Paula  Lima) (m) 1 

lAantal stemmen 

464 
stemcijfer 	 46 
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Aanduiding politieke groepering 	SAMEN Alle Mensen Één Nederland (SAMEN) 
Lijstnummer 	 21 

Volgnummer Naam kandidaat 	 lAantal stemmen I op de lijst   i 
1  	Ramphal, A.S.  (Artie)  (v) 	 i 

	

1   192 
2 	Khelawan, P. (Premwatie) (v) 	 31 

i 3  	Hoogdorp, C.F.C.  (Cassidy)  (v)  	 49 ! 
4 	 Panou, T.A. (Tabitha) (v) 	 1 	 28 

, 

5 	Gaffar,  R.M. (Rudy) (m) 	 i 	 42 
6 	Bissesar,  R. (Randjan) (m) 	 , 	 16 
7 	Zuiverloon, R.L.A. (Robert) (m) 	 I . 	 74 

stemcijfer ! 	 432 
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Aanduiding politieke 

Lijstnummer 

groepering B4REAL 

34 

Volgnummer 
op de lijst 

Naam kandidaat stemmen 

1 	  	 Koswal, M.K.L. (m)  
stemcijfer 

 	95 
951  
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4. Aantal blanco en ongeldige stemmen 

Het aantal blanco stemmen bedraagt 	 276 

Het aantal ongeldige stemmen bedraagt 	118 

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 ziin in de processen-verbaal vastgesteld tussen het aantal toegelaten kiezers en getelde  
stembiljetten? 
• In de stembureaus zijn 15 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. 
• In de stembureaus zijn 26 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 

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan volgens de processen-verbaal. 

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd? 	 8 

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt? 	 0 

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt? 	 5 

Hoe vaak kon er geen verklaring gegeven worden voor het verschil? 	 18 

Hoe vaak is er een andere verklaring gegeven? 	 2 

6. Aantal kiezers dat bij volmacht mocht stemmen 

Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde stempas), 
bedraagt 650. 
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7. Aantal stemmen per lijst 

lijstnummer aanduiding politieke groepering aantal stemmen 
1 Democraten 66 (D66) 795 
2 Partij van de Arbeid (PvdA.) 1545 
3  WD  891 
5 GROENLINKS 1510 
9 DENK 666 

10 Platform Amsterdam 491 
20 Amsterdam BIJ1 464 
21 SAMEN Alle Mensen Één Nederland (SAMEN) 432 
34 B4REAL 95 

totaal 6889 

8. Kiesdeler 

totaal aantal geldige stemmen op kandidaten 

6889 

aantal zetels 	kiesdeler 

: 4 	= 17221/4 
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9. Verdeling van de volle zetels 

lijstnummer aantal stemmen : kiesdeler = aantal volle zetels 

1 795 : 17221/4 = 0 
2 1545 : 1722 1/4 = 0 
3 891 : 17221/4 = 0 
5 1510 : 1722 1/4 = 0 
9 666 : 17221/4 = 0 

10 491 : 1722 1/4 = 0 
20 464 : 1722 1/4 = 0 
21 432 : 1722 1/4 = 0 
34 95 : 17221/4 = 0  

Totaal aantal zetels 4 

Totaal aantal toegewezen volle zetels 0 — 

Restzetels 4 
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10. Verdeling van de restzetels 

Bij minder dan 19 te verdelen zetels 

De restzetels zijn achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten die na verdeling van de zetels het grootste 
overschot aan stemmen hebben. Lijsten die minder dan 25% van de kiesdeler hebben gehaald, komen niet in 
aanmerking voor een restzetel. 

lijstnummer aantal zetels overschot aantal restzetels 
1 0 795 1 
2 0 1545 1 
3 0 891 1 
5 0 1510 1 
9 0 666 
10 0 491 
20 0 464 
21 0 432 
34 0 95 

Datum: 23-03-2018 10:14:33 	- SIA-256-Hashcode: 	 pagina 14 / 27 
DF8B 0F69 1842 029A A622 5D82 6E79 AAE9 0944 864F F92F B330 B128 F061 0760 6C45 



11. Totaal aantal zetels per politieke groepering 

aanduiding politieke groepering 	 lijstnummer 	aantal zetels 
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 	 2 	 1 
GROENLINKS 	 5 	 1  
WD 	 3 	 1 
Democraten 66 (D66) 	 1 	 1 
DENK 	 9 	 0 
Platform Amsterdam 	 10 	 0 
Amsterdam BIJ1 	 20 	 0 
SAMEN Alle Mensen Één Nederland (SAMEN) 	21 	 0 
B4REAL 	 34 	 0 
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12. Stemmen per lijst met tenminste één zetel 
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Aanduiding politieke groepering: 	Democraten 66 (D66) 
Lijstnummer: 	 1 
Totaal aantal stemmen: 	 795 
Totaal aantal zetels: 	 1 
volgnummer op naam kandidaat 	 aantal 
de lijst 	 stemmen 

1 	Wehkamp, J. (Anne) (v) 	795 
totaal 	795 
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Aanduiding politieke groepering: 	Partij van de Arbeid (PvdA.) 
Lijstnummer: 	 2 
Totaal aantal stemmen: 	 1545 
Totaal aantal zetels: 	 1 
volgnummer op 
de lijst 

naam kandidaat aantal 
stemmen 

1 Gefferie, J.I. (Irene) (v) 1033 
2 LaIji, H.D.M. (Henk) (m) 180 
3 El Haidouri, J. (Jihad) (v) 114 
4 Kingma, W. (Wopke) (m) 56 
5 Janssen, R.P. (Ronald) (m) 162 

totaal 1545 
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Aanduiding politieke groepering: 	VVD 
Lijstnummer: 	 3 
Totaal aantal stemmen: 	 891 
Totaal aantal zetels: 	 1 
volgnummer op naam kandidaat 	 aantal 
de lijst 	 stemmen 

1 	Jol, A. (Arnoud) (m) 	 521 
2 	Cox, A.E.M.  (Aimee)  (v) 	 152 
3 	de Graaf, D.W.  (Deirdre)  (v) 	133 
4 	Bottse, A. (Andro) (m) 	 85 

totaal 	891 
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Aanduiding politieke groepering: 	GROENLINKS 
Lijstnummer: 	 5 
Totaal aantal stemmen: 	 1510 
Totaal aantal zetels: 	 1 
volgnummer op naam kandidaat 	 aantal 
de lijst 	 stemmen 

1 	Schreuder, S.T.M. (Sander) (m) 	1190 
2 	Janzen, F.V.B.  (Faison)  (m) 	 213 
3 	van Baalen, J.G. (Jielis) (m) 	 107 

totaal 	1510 
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13. Toewijzing van zetels aan kandidaten en rangschikking per lijst 
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Aanduiding politieke groepering: 
Lijst: 
Toegewezen aantal zetels: 

Democraten 66 (D66) 
1 
1 

I. Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten  

II. Overige gekozen kandidaten 

De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten. 

naam woonplaats 	 aantal stemmen 
Wehkamp, J. (Anne) (v) Amsterdam 	 795 

III. Rangschikking kandidaten 

De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven. 
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Aanduiding politieke groepering: 	Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 
Lijst: 	 2 
Toegewezen aantal zetels: 	 1 

I. Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten 

De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben meer dan 50% van de 
kiesdeler gehaald. 

naam woonplaats 	 aantal stemmen 
Gefferie, J.I. (Irene) (v) Amsterdam 	 1033 

II. Overige gekozen kandidaten 

De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.  

III. Rangschikking kandidaten 

De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven. 
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Aanduiding politieke groepering: 	VVD 
Lijst: 	 3 
Toegewezen aantal zetels: 	 1 

I. Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten  

II. Overige gekozen kandidaten 

De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten. 

naam woonplaats 	 aantal stemmen 

Jol, A. (Arnoud) (m)  Amsterdam 	 521 

Ill.  Rangschikking kandidaten 

De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven. 
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Aanduiding politieke groepering: 	GROENLINKS 
Lijst: 	 5 
Toegewezen aantal zetels: 	 1 

I. Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten 

De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben meer dan 50% van de 
kiesdeler gehaald. 

naam woonplaats 	 aantal stemmen 
Schreuder, S.T.M. (Sander) (m) Amsterdam 	 1190 

II. Overige gekozen kandidaten 

De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.  

III. Rangschikking kandidaten 

De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven. 
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14. Gekozen kandidaten in alfabetische volgorde 

naam kandidaat 	 woonplaats 

Gefferie, J.I. (Irene) (v) 	 Amsterdam 
Jol, A. (Arnoud) (m) 	 Amsterdam 
Schreuder, S.T.M. (Sander) (m) 	 Amsterdam 
Wehkamp, J. (Anne) (v) 	 Amsterdam 
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Naam en handtekening vo 	er 

Naam en handtekening leden 

15. Bezwaren van kiezers 

Tijdens de zitting zijn: 

5z geen bezwaren ingebracht. 
Ei de volgende bezwaren ingebracht: zie gewaarmerkte bijlage met opmerkingen van het stembureau. 

16. Ondertekening 

Hierbij verklaar ik, de voorzitter van het hoofd- c.q. centraal stembureau, dat de tellingen waarvan de resultaten zijn 
weergegeven in dit proces-verbaal, zijn uitgevoerd volgens de voorgeschreven procedures. 

Datum 	 „t_t3 	,6,1o)0   

Datum: 23-03-2018 9:39:17 - (Concept) 	 pagina 27 / 27 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27

