Model I 1

Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten
Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten.

1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van de gemeenteraad van Zaanstad

2. Zitting
Het betreft de zitting van het centraal stembureau in Zaandam
Datum zitting

1 februari 2022

Tijdstip zitting

16:00 uur

3. Kandidatenlijsten
De volgende kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

Datum: 01-02-2022 19:07:44
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Kieskring Zaanstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

aanduiding boven kandidatenlijst

naam en voorletters eerste kandidaat

Partij voor de Dieren
VVD
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
GROENLINKS
CDA
ChristenUnie
Belang van Nederland (BVNL)
Partij voor Ouderen en Veiligheid
ROSA
D66
PVV (Partij voor de Vrijheid)
Democratisch Zaanstad (DZ)
DENK
SP (Socialistische Partij)

Mattens, M.A. (Melchior)
Onclin, S. (Stephanie) (v)
Tuijn, R.C. (René) (m)
Breunesse, W.M. (Wessel) (m)
Slegers, G.C.W.M.P. (Gerard) (m)
Veurink-Malda, H. (Hanneke) (v)
Heida, H.S. (Homme) (m)
van der Laan, H. (Harrie) (m)
Groothuismink, N.J. (Natasja) (v)
Hoedemaeker, P.J. (Flip) (m)
van Haasen, J.P. (Peter) (m)
Rot, J.E. (Juliëtte) (v)
Pancar, Ş. (Şebnem) (v)
de Groot, J.M.E. (Anna) (v)

Datum: 01-02-2022 19:07:44

aantal namen op lijst

9
18
15
32
16
28
14
17
37
30
6
30
7
12
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4. Geconstateerde verzuimen
Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten zijn de volgende herstelbare verzuimen geconstateerd:
Aanduiding in de kieskring(en)

omschrijving verzuim

GROENLINKS

Ten aanzien van kandidaat nr. 14 S.J. Molenaar: de handtekening van
het legitimatiebewijs komt niet overeen met de instemmingsverklaring.

CDA

Ten aanzien van kandidaat nr. 9 P.S.J. van der Veer: De handtekening
van het legitimatiebewijs komt niet overeen met de
instemmingsverklaring. Daarnaast klopt het BSN op de
instemmingsverklaring niet.

Belang van Nederland (BVNL)

Kandidaat nr. 2 C.M.H. Calkhoven is niet op de kandidatenlijst vermeld
op de manier waarop dat moet (artikel H 2 van het Kiesbesluit). De
geboortedatum klopt niet op de kandidatenlijst.

ROSA

Ten aanzien van kandidaten nrs. 5, 9, 13, 15, 17 en 26 ontbreken de
verklaringen dat zij instemmen met hun kandidaatstelling op de lijst.
Ten aanzien van kandidaat nr. 11 N.J.C. Nielen: handtekening op
instemmingsverklaring komt niet overeen met legitimatiebewijs.
Ten aanzien van kandidaat nr. 27 P. Valk: handtekening op
instemmingsverklaring komt niet overeen met legitimatiebewijs.
Kandidaat nr. 21 D.J. Boone is niet op de kandidatenlijst vermeld op de
manier waarop dat moet (artikel H 2 van het Kiesbesluit).
Geboortedatum klopt niet.
Kandidaat nr. 24 B.C. Nieuwenhuijs is niet op de kandidatenlijst vermeld
op de manier waarop dat moet (artikel H 2 van het Kiesbesluit).
Voorletters op H1 kloppen niet.
Kandidaat nr. 26 Hekman Hekman is niet op de kandidatenlijst vermeld
op de manier waarop dat moet (artikel H 2 van het Kiesbesluit). De naam
is verkeerd genoteerd. Hekman, Hekman (Jan).

Democratisch Zaanstad (DZ)

De instemmingsverklaring van kandidaat nr. 8 C.J.M. Felices Hernandez
- Gouweleeuw wordt geacht te ontbreken, aangezien geen kopie van
een geldig legitimatiebewijs is ingeleverd. De achterzijde van het
legitimatiebewijs waarop het BSN staat ontbreekt.

SP (Socialistische Partij)

De lijst is niet ingeleverd door de persoon die H1 als inleveraar heeft
ondertekend.

Datum: 01-02-2022 19:07:44
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5. Ondertekening
Datum

1 februari 2022

Naam en handtekening voorzitter

J. Hamming

Naam en handtekening leden

Datum: 01-02-2022 19:07:44
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