_________________________________________________________________________
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:
het algemeen bestuur van het waterschap Limburg

_________________________________________________________________________
2. Zitting
Het betreft de zitting van het centraal stembureau in Roermond
Datum zitting
Tijdstip zitting

5 februari 2019
16:00 uur

_________________________________________________________________________
3. Kandidatenlijsten
De volgende kandidatenlijsten zijn ingeleverd:
Kieskring Limburg
aanduiding boven kandidatenlijst

naam en voorletters eerste kandidaat

aantal namen op lijst

1.

Water Natuurlijk

Freij, P.C.M. (Peter) (m)

29

2.

AWP niet politiek wel deskundig

Vankan, L.H.C (Louis) (m)

4

3.

Lokaal Limburg

Berger, A.M. (Ad) (m)

15

4.

VVD

Achten, J.P.C. (Jeroen) (m)

18

5.

50PLUS

Arntz, J.A.M. (Jacques) (m)

6

6.

Waterbelang Westelijke Mijnstreek

Wijnen-Kivit, F.M.M.U. (Ursula) (v)

14

7.

Waterbelang Parkstad

Sleijpen, R.L.M. (Remy) (m)

18

8.

Waterbelang Heuvelland

Van Wersch, J.S.E. (Josette) (v)

15

9.

Waterbelang Venray en Maasduinen

Dupont, R.E.W.M. (Rein) (m)

15

10.

Waterbelang Horst-Helden-Beesel

Bongers, G.J.C. (Fred) (m)

10

11.

Waterbelang Land van Weert + Leudal van Iersel, A.J.M. (Ad) (m)

11

12.

Waterbelang Midden-Limburg

Breugelmans, M.A.M. (Marc) (m)

16

13.

Waterbelang Venlo

Teeuwen, J.H.G.M. (Jos) (m)

20

14.

Waterbelang Maastricht

Wolters, W.P.M. (Willem) (m)

10

_________________________________________________________________________
4. Geconstateerde verzuimen
Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten zijn:
■ geen verzuimen geconstateerd die door de politieke groeperingen hoeven te worden hersteld.
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■ de volgende onvolkomenheden werden geconstateerd die ambtshalve konden worden gecorrigeerd:
Lokaal Limburg: kandidaat 11, M.I.C. Krause is ambtshalve aangepast in M.I. Krause in de digitale
bestanden en gecorrigeerd op de ingeleverde kandidatenlijst.
VVD: kandidaat 17, C.N.A. Nijkerken-de Haan stond met een foutief geboortejaar vermeld op de
kandidatenlijst. De geboortedatum 18-09-1971 is ambtshalve aangepast in 18-09-1973 in de digitale
bestanden en gecorrigeerd op de ingeleverde kandidatenlijst.
Waterbelang Parkstad: het correspondentieadres van kandidaat 11, H.A.P.P. Lanckohr is ambtshalve
aangepast in Herenanstelerweg. Deze correctie is in de digitale bestanden doorgevoerd. Tevens is het
correspondentieadres van kandidaat 14, J.A. Heine- van Dartel is ambtshalve aangepast in Oude
Schoolstraat. Deze correctie is in de digitale bestanden doorgevoerd.
Waterbelang Heuvelland: het correspondentieadres van kandidaat 4, N.J.M.M. Dauven is ambtshalve
aangepast in Grote Straat met postcode 6325 EC. Deze correctie is in de digitale bestanden doorgevoerd.
Waterbelang Land van Weert + Leudal: De naam van kandidaat 4, J.L.M. (Annie) van Roij is door indiener
aangepast in de digitale en analoge kandidatenlijst nadat de ondersteuningsformulieren en
instemmingsverklaring waren ondertekend. Na onderzoek is gebleken dat handmatige correctie van deze
formulieren kon worden goedgekeurd, met dien verstande dat terecht de kandidatenlijst is aangepast
alsook het instemmingsformulier van kandidaat van Roij.

_________________________________________________________________________
5. Ondertekening
Datum

5 februari 2019

Naam en handtekening voorzitter

Ir. E.J.M. Keulers, MMO

Naam en handtekening leden

Mr. C.M.H. Jeuriens-Vanneer

E.H.G.M. Wijnands

J.P.G.M. Geelen

_________________________________________________________________________
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