
Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Ledenvergadering maart 2017 

Te beslissen: 

m.b.t. deelname aan de verkiezingen 

- De Partij van de Arbeid, afdeling Enschede zal als onafhankelijke partij deelnemen aan de 

verkiezingen voor de gemeenteraad in de gemeente Enschede die plaats zullen vinden op 21 

maart 2018 

- De mogelijkheid tot een lijstverbinding met andere linkse, progressieve partijen zal door het 

afdelingsbestuur worden onderzocht. Voordat hierover afspraken worden gemaakt zal de ALV 

hiermee dienen in te stemmen.  

m.b.t. de kandidaatsstellingsadviescommissie 

- Het afdelingsbestuur stelt voor om een kandidaatsstellingsadviescommissie in te stellen die 

belast is met het opstellen van een concept kandidatenlijst. Het bestuur blijft verantwoordelijk 

voor de concept kandidatenlijst en zal deze in overleg met de kandidaatstellingsadviescommissie 

aan de leden voorleggen. 

- Het afdelingsbestuur geeft de kandidaatsstellingsadviescommissie een opdracht mee. Deze 

opdracht zal aan de ALV van juni 2017 voorgelegd worden. Dan zal ook de commissie worden 

voorgesteld worden. 

- De adviescommissie geeft een schriftelijke motivatie (per positie) bij de voorgestelde lijst. De 

concept-lijst wordt niet eerder vrijgegeven dan wanneer deze motivatie aanwezig is. Deze 

motivatie is ook beschikbaar voor de kandidaten op het moment dat zij hun positie op de 

concept-lijst te horen krijgen.  

- De adviescommissie zal bestaan uit tenminste een lid van het afdelingsbestuur, tenminste een 

lid van de afdeling en een onafhankelijke voorzitter.  

m.b.t. het werven van potentiele kandidaten 

- Het afdelingsbestuur stelt (in overleg met de soutingscommissie en fractie) een profielschets op 

voor raadsleden en voor de fractie. Dit profiel zal in mei 2017 beschikbaar zijn voor de leden. 

Ook zal er een profiel voor de lijsttrekker opgesteld worden.  

- Er zal een advertentie in lokale media geplaatst worden met een oproep tot kandidaatsstelling 

voor de gemeenteraadsfractie van de PvdA. 

- Het afdelingsbestuur zal zorg dragen voor de organisatie van een informatie-avond in het 

voorjaar van 2017 voor mogelijk geinteresseerden voor de kandidatenlijst. 

- De scoutingscommissie zal, in opdracht van het afdelingsbestuur, actief leden gaan benaderen 

die zij als potentieel raadslid zien. Daarnaast worden alle leden door middel van een 

communicatie uitgenodigd om te solliciteren voor een plek op de kandidatenlijst. 

- Potentiele kandidaten kunnen waar nodig een buddy uit het afdelingsbestuur dan wel de fractie 

krijgen die als vraagbaak dient om hen wegwijs te maken binnen de lokale afdeling en de gehele 

Partij van de Arbeid.  

- Als er zich meer dan een kandidaat meldt voor het lijsttrekkerschap zal er een ledenraadpleging 

worden uitgeschreven om te bepalen welke kandidaat de lijsttrekker zal worden.  



- Leden van het afdelingsbestuur die zich in de zittingsperiode van het bestuur kandidaat stellen 

voor de gemeenteraad kunnen zitting houden in het afdelingsbestuur, mits men geen zitting 

heeft in het dagelijks bestuur, maar zullen niet bij vergaderingen zijn waar over de lijst, de 

kandidaatstellingsadviescommissie of de procedure van het opstellen van de lijst gesproken 

wordt. Zij hebben ook geen toegang tot documenten betreffende deze onderwerpen die niet 

voor alle leden beschikbaar zijn.  

m.b.t. de samenstelling van de lijst 

- De kandidaatstellingsadviescommissie krijgt de opdracht om kandidaten voor de groslijst te 

selecteren die allen geschikt zijn om het raadslidmaatschap uit te voeren. 

- Er komt geen alfabetische lijst van kandidaten die niet op de groslijst geplaatst zijn. 

- Raadsleden kunnen maximaal drie aaneengesloten termijnen gekozen worden. De 

kandidaatstellingscommissie mag in uitzonderlijke situaties hiervan afwijken als daarvoor een 

zeer gegronde reden is.  

m.b.t. potentiële wethouderskandidaten 

- Nadat de kandidatenlijst bekend is zal het bestuur, samen met de top van de lijst een procedure 

opstellen voor het zoeken van kandidaat-wethouders voor de PvdA. Deze procedure dient 

toegankelijk en transparant te zijn en zal bij voorkeur al voor de verkiezingen in gang gezet 

worden. Mensen die de ambitie hebben om wethouder te worden, zullen niet in dit overleg 

deelnemen.  

m.b.t. het verkiezingsprogramma 

- Voor het schrijven van het verkiezingsprogramma wordt een schrijfcommissie ingesteld die aan 

de hand van al het werk dat al gedaan is een coherent programma zal schrijven. De 

schrijfcommissie zal in ieder geval bestaan uit een bestuurslid, een raadslid en een algemeen lid.  

- Het concept verkiezingsprogramma zal in Juni 2017 aan de ALV worden voorgelegd.  

Tijdpad: 

April 2017 

- Afronden van het overleg tussen het afdelingsbestuur en de betrokken fractie over het op te 

stellen fractieprofiel (art. 5, lid 3). 

- Opstellen van het definitieve fractieprofiel door het afdelingsbestuur, met daarin een advies 

betreffende de gewenste samenstelling van de fractie en de eisen waaraan de kandidaten 

moeten voldoen (art. 5, lid 3). 

Mei 2017 

- Verzenden van profielschets voor kandidaat-raadsleden naar alle leden van de afdeling door het 

bestuur (art. 5, lid 3).  

- Melden dat leden namen van kandidaten (zichzelf of een ander) kunnen doorgeven. Deadline 

voor deze melding communiceren, evenals de eisen voor aanmelding. De aanmelding dient 

vergezeld te worden door een motivatie waarom de persoon gekandideerd wordt. Indien 



iemand door een andere gekandideerd wordt kan het bestuur bepalen dat het betreffende lid 

ook de aanmelding ondertekent (art. 5, lid 4).  

- Deadline bepalen voor het kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap en aangeven dat 

kandidaten zich voor deze deadline kunnen aanmelden. De aanmelding dient vergezeld te gaan 

van tenminste 50 ondersteuningsverklaringen in afdelingen met meer dan 500 leden. Voor 

afdelingen met minder dan 500 leden geldt voor het aantal ondersteuningsverklaring een getal 

gelijk aan 10% van het ledental, met een minimum van 10. (art. 21 lid 1 en 2 St.)  

 

Juni 2017 

- Het concept verkiezingsprogramma wordt voorgelegd aan de ALV 

- De kandidaatstellingsadviescommissie wordt aan de leden voorgesteld 

September 2017 

- Deadline voor kandidaatsstelling 3 september 2017 om 23.59 uur 

- Namen van leden die zich kandidaat stellen in het bezit van het afdelingsbestuur, samen met een 

motivatie voor kandideren. Het afdelingsbestuur zendt de interne bereidverklaring en 

gedragscode toe aan de leden die kandidaat zijn. (art. 5 lid 5). 

- De ingevulde en ondertekende interne bereidverklaring en gedragscode in het bezit van het 

afdelingsbestuur (art. 5 lid 5), vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs van nieuwe 

kandidaten en zittende raadsleden. 

- Start door het afdelingsbestuur of de ingestelde adviescommissie met het opstellen van de 

ontwerp-kandidatenlijst (art. 5 lid 5). Hiervoor dienen ten minste zes weken te worden 

gereserveerd. 

 

Oktober 2017 

- Sluiting voor het melden van kandidaten voor het lijsttrekkerschap op 8 oktober 2017 om 23.59 

uur. De aanmelding dient vergezeld te gaan van tenminste 50 ondersteuningsverklaringen in 

afdelingen met meer dan 500 leden. Voor afdelingen met minder dan 500 leden geldt voor het 

aantal ondersteuningsverklaring een getal gelijk aan 10% van het ledental, met een minimum 

van 10. (art. 21 lid 1 en 2 St.). Indien zich twee of meer kandidaten voor het lijsttrekkerschap 

hebben gemeld, vindt er een ledenraadpleging plaats (art. 21 lid 2 St). 

- Start ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap (art. 27 lid 1 sub a t/m h HHR) op 22 oktober 

2017. 

November 2017 

- Vaststelling en bekendmaking van de uitslag van de ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap 

(art. 27 lid 1 sub g t/m l HHR). De beoogd lijsttrekker is vanaf dat moment bevoegd het 

afdelingsbestuur over het conceptverkiezingsprogramma en de adviescommissie of/en het 

afdelingsbestuur inzake de conceptkandidatenlijst te adviseren (art. 27 lid 2 HHR). Vanwege deze 

bepaling kan het verkiezingsprogramma niet eerder worden vastgesteld dan nadat de uitslag van 



de ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap bekend is. Beoogde datum voor bekendmaking is 

5 november 2017. 

- Vaststellen van het verkiezingsprogramma in ALV op 15 november 2017. In deze vergadering zal 

ook de lijsttrekker bekend gemaakt worden en het campagneteam worden voorgesteld. Het 

verkiezingsprogramma dient te zijn vastgesteld (art. 10 lid 3 sub b St, art. 7 lid 1 HHR).De uitslag 

van de ledenraadpleging wordt bekrachtigd (art. 21 lid 3 St).De kandidatenlijst (art. 10 lid 3 sub b 

St; art. 5 lid 8 HHR; art. 1 lid 7 HHR). Het conceptverkiezingsprogramma dient ten minste twee 

weken vóór de vergadering waarin het wordt vastgesteld in het bezit te zijn van de leden, 

waarna zij een week de mogelijkheid hebben tot het indienen van amendementen (art. 15 lid 1 

sub b HHR). 

- Een aparte ledenvergadering voor het vaststellen van groslijst kandidaten op 29 november 2017. 

Het afdelingsbestuur stelt –in voorkomend geval op basis van het advies van de adviescommissie 

–een gemotiveerde rangordening op (art. 5 lid 6 HHR). Het afdelingsbestuur zendt de 

ontwerpkandidatenlijst (en in voorkomend geval de alfabetische lijst van niet-geplaatsten) aan 

de leden (art. 5 lid 6 en 7 HHR; art. 18 lid 1 HHR). De genoemde lijsten moeten tenminste een 

week voor de vergadering aan de leden worden toegezonden. De secretaris zorgt voor een 

verkiezingscommissie (minimaal drie personen), proces verbaal en formulieren voor de 

stemrondes, een actuele ledenlijst, bloemen voor kandidaten van de groslijst en bloemen voor 

de adviescommissie kandidaatsstelling.  

- Kennis maken met de campagneleider voor de verkiezingen, starten met mobiliseren van leden 

voor de campagne en het maken van een campagnekalender. Waar mogelijk en overzicht van de 

activiteiten geven zodat leden zich kunnen aanmelden voor de campagne.  

Januari 2018 

- Officiële kandidatenlijst bij de gemeentesecretaris.  

- Nieuwjaarsreceptie in het teken van de aftrap van de campagne 

- Campagnestrategie bepalen, campagneteam heeft hierin leidende rol en is gemandateerd tot 

beslisbevoegdheid door het bestuur. Bepalen of men persoonlijke campagne ondersteund.  

- Organisatie campagne en thema-avonden.  

- Benoemen van een adviescommissie inzake de mogelijke levering van wethouders. Deze 

commissie bestaat uit voorzitter van het afdelingsbestuur, een geïnteresseerd lid uit de afdeling 

en een lid van de scoutingcommissie. Zij brengen een advies uit naar de fractie. De fractie neemt 

uiteindelijk de beslissing. 

 

 


