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Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

Voor het samenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in de 
gemeente Enschede heeft het bestuur, in overeenstemming met de ALV, besloten om een 
onafhankelijke kandidaatstellingsadviescommissie te benoemen die belast is met het opstellen van 
een advies voor de kandidatenlijst. Dit advies zal aan het bestuur voorgelegd worden, dat de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de samenstelling van de lijst.  

Naast de profielschetsen voor kandidaten en de fractie die al vastgesteld zijn, heeft het bestuur een 
opdracht aan de commissie opgesteld, geschetst in dit document. Tezamen vormen deze documenten 
de basis waarop het afdelingsbestuur het advies over de ontwerplijst zal beoordelen.  

Planning en procedure 

 De commissie wordt verzocht rekening te houden met de gemaakte afspraken omtrent data van 
het ontvangen van het advies, kenbaar maken van de uiterste datum aan de sollicitanten of zij 
worden toegelaten tot de procedure, datum van vaststelling van de ontwerplijst en vaststellen 
van de lijst.  

 Bij het advies van de commissie verwacht het bestuur een schriftelijke toelichting, die aan alle 
kandidaten verstuurd kan worden. Het bestuur wenst zowel voor alle posities als wel de hele lijst 
een summiere, schriftelijke motivering te ontvangen. 

 De adviescommissie brengt advies uit aan het afdelingsbestuur 

 Het bestuur stelt de ontwerplijst vast, deze wordt vervolgens aan de leden ter besluitvorming 
voorgelegd.  

 

Samenstelling van de lijst 

 De kandidaatstellingsadviescommissie krijgt de opdracht om kandidaten voor de 

kandidatenlijst te selecteren die allen geschikt zijn om het raadslidmaatschap uit te 

voeren. Er is hierbij geen van te voren bepaald minimum of maximum aantal 

kandidaten. 

 Er komt geen alfabetische lijst van niet geplaatsten.  

 De commissie wordt verzocht om rekening te houden met de volgende aspecten bij het 
samenstellen van de lijst (in willekeurige volgorde): 

o man/vrouw verdeling 
o diversiteit 
o leeftijdsverdeling 
o ervaring/nieuw 
o specialisten/generalisten 

 Bij de samenstelling van de lijst wordt de commissie verzocht rekening te houden met de 
beleidsterreinen die van groot belang zijn en gaan worden voor de stad. Hierbij gaat  het met 
name om de volgende terreinen; financiën, economische ontwikkelingen, werkgelegenheid 
en het sociaal domein (transities). 

 Voor de aspirant kandidaatsraadsleden wordt de profielschets gebruikt die door de ALV is 
vastgesteld. De commissie wordt nadrukkelijk verzocht om de geschiktheid voor het 
raadswerk van aspirant kandidaten boven alle andere kenmerken die aan de orde zouden 
kunnen zijn, te laten prevaleren. 

 Kandidaat wethouders kunnen op de lijst staan als zij bereid zijn het raadslidmaatschap te 
aanvaarden; indien men alleen bereid is tot wethouderschap en niet in de raad wil, dan komt 
men niet op de lijst.  

 Zittende raadsleden die drie termijnen aaneengesloten zitting heeft genomen in de 
gemeenteraad komt niet in aanmerking voor een vierde termijn. De 
kandidaatstellingscommissie mag in uitzonderlijke situaties hiervan afwijken als daarvoor 
een zeer gegronde reden is. Als reden kan alleen een specifieke grote vakinhoudelijke 



deskundigheid aangevoerd worden, waarvoor geen andere geschikte kandidaat beschikbaar 
is. 

 De commissie wordt geïnformeerd over de mogelijkheid kandidaten niet toe te laten tot de 
procedure indien iemand aanwijsbaar niet voldoet aan het profiel of dat de verwachting is 
dat de sollicitant de partij schade kan berokkenen (art. 5.5 lid 5). 

 


