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Uitslag stemming: voorkeur voor oplossingen 
 

 
Op 12 december 2022 is de stembus om 13.00 uur gesloten. Op 12 december 2022 zijn de 
stemmen direct na het sluiten van de stembus (om 13.00 uur) geteld.  
 
De volgende personen hebben de stemmen geteld: 
 
1. Anne Betzema 
2. Anton van den Beukel 
3. Gaatse van der Bij 
4. Minne Jansma 
5. Eddy Terpstra 
6. Sybren van der Velde 
 
Aantal verstuurde stembiljetten: 604 
 
Aantal ingeleverde stembiljetten: 134 
 
Aantal geldige stemmen: 134 
 
Op 25 stembiljetten is één oplossing aangekruist. Op 109 stembiljetten zijn twee 
oplossingen aangekruist.  
 

Oplossingen: Omschrijving: Aantal stemmen: 

Oplossing 1 Faillissement 5 

Oplossing 2 De gemeente dekt de tekorten van het MFC 46 

Oplossing 3 We verkopen een deel van het MFC 53 

Oplossing 4 We breken een deel van het MFC af 50 

Oplossing 5 We verkopen het hele MFC-gebouw en de 
voorzieningen redden zichzelf 

9 

Oplossing 6 We verkopen het MFC-gebouw en bouwen een 
kleinere voorziening terug op een andere plek 

17 

Oplossing 7 We breken het MFC-gebouw af en bouwen een 
kleinere voorziening terug op een andere plek 

19 

Oplossing 8  We breken het MFC-gebouw af en bouwen een 
kleinschalige voorziening terug op de huidige plek 

44 

Totaal  243 
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Aanvullende informatie 
  

 
De huishoudens die slechts één oplossing hebben aangekruist op het stembiljet hebben hun 
stemmen als volgt verdeeld: 
 
Let op: dit is een extra overzicht. Deze stemmen zijn al verwerkt in het overzicht hierboven 
en dus het totaal aantal stemmen van 243.  
 

Oplossingen: Omschrijving: Enkele stemmen: 

Oplossing 1 Faillissement 1 

Oplossing 2 De gemeente dekt de tekorten van het MFC 15 

Oplossing 3 We verkopen een deel van het MFC 2 

Oplossing 4 We breken een deel van het MFC af 3 

Oplossing 5 We verkopen het hele MFC-gebouw en de 
voorzieningen redden zichzelf 

0 

Oplossing 6 We verkopen het MFC-gebouw en bouwen een 
kleinere voorziening terug op een andere plek 

1 

Oplossing 7 We breken het MFC-gebouw af en bouwen een 
kleinere voorziening terug op een andere plek 

0 

Oplossing 8  We breken het MFC-gebouw af en bouwen een 
kleinschalige voorziening terug op de huidige plek 

3 

Totaal  25 

 
 
 
 
 
 


