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Agendapunt 3. Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 
Het landelijk partijbestuur heeft een tijdschema opgesteld op basis van de bepa-

lingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij en vastgesteld  
in april 2012. Dit tijdschema geeft aan dat er een aantal formele handelingen 

moeten plaatsvinden. Voorstellen hiervoor treft u onderstaand ter besluitvorming 
aan. 

 

Voorstel 1 
 

De afdelingsvergadering dient 15 maanden voor de datum van de gemeente-
raadsverkiezingen (21 maart 2018) te besluiten of en op welke wijze wordt deel-

genomen. Het bestuur dient dit besluit door te geven aan de secretaris van het 
landelijk partijbestuur. 
 

Voorgesteld besluit: De afdelingsvergadering besluit als PvdA deel te nemen 
aan de verkiezingen en draagt het bestuur op dit besluit door te geven aan de 

secretaris van het landelijk partijbestuur. 
 

 

Voorstel 2 
 

Ten behoeve van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen dient de 
afdelingsvergadering een draaiboek vast te stellen. Daarin is in ieder geval opge-

nomen de werkwijze bij het opstellen van het ontwerp-verkiezingsprogramma, 
de profielschets en de ontwerp-kandidatenlijst. Hierbij dient een tijdspad te wor-
den aangegeven. Het afdelingsbestuur heeft een concept-draaiboek opgesteld 

(bijgevoegd). 
 

Voorgesteld besluit: De afdelingsvergadering stelt het 'draaiboek voorbereiding 
gemeenteraadsverkiezingen maart 2018' vast. 
 

 

Voorstel 3 
 
De afdelingsvergadering dient te besluiten of er een ledenraadpleging met on-

dersteuning van het landelijk partijbureau wordt gehouden voor de vervulling 
van de positie van de lijsttrekker (art 5.3. lid 4 Huishoudelijk Reglement). Als de 
afdelingsvergadering besluit tot een dergelijke ledenraadpleging dan dient het 

afdelingsbestuur de secretaris van het landelijk partijbestuur hiervan in kennis te 
stellen. 

Het afdelingsbestuur constateert dat in het afgelopen decennium in onze afdeling 
niet een dergelijke ledenraadpleging heeft plaatsgevonden: er was maar één 
kandidaat. De verkiezing van de lijsttrekker is bekrachtigd in de afdelingsverga-

dering.  
Het afdelingsbestuur stelt voor bij meer dan één kandidaat wel een ledenraad-

pleging te organiseren, maar zonder ondersteuning van het landelijk partijbu-
reau. Dit kan door (per post en e-mail) de leden een stembiljet te sturen en de 

leden te verzoeken dit te retourneren uiterlijk 9 september 2017 aan het afde-
lingsbestuur. 
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Voorgesteld besluit: De afdelingsvergadering besluit bij meer dan één kandi-

daat-lijsttrekker een ledenraadpleging zonder ondersteuning van het landelijk 
partijbureau te houden (periode 27 augustus – 9 september 2017).  

 
 

Voorstel 4 
 
Het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst kan op verschillende wijzen gebeu-

ren, namelijk door: 
a. het afdelingsbestuur eventueel bijgestaan door een adviescommissie; 

b. een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie. 
 
Aangezien een aantal bestuursleden reeds hebben aangegeven zich kandidaat te 

willen stellen, acht het bestuur het praktisch om de ontwerp-kandidatenlijst te 
laten opstellen door een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie en deze te-

vens een advies te laten uitbrengen aan de leden over de keuze van de (kandi-
daat-wethouders). De leden van deze commissie dienen te worden benoemd 
door de afdelingsvergadering. Indien sprake is van een ledenraadpleging (meer 

dan één kandidaat-lijsttrekker) stelt de commissie een gemotiveerde rangorde-
ning op vanaf plaats 2. 

De leden van de kandidaatstellingscommissie dienen te zich te laten leiden door 
de Handleiding voor kandidaatstellingscommissies. 
 

 
Voorgesteld besluit: De afdelingsvergadering besluit ten behoeve van het op-

stellen van een ontwerp-kandidatenlijst tot instelling van een onafhankelijke 
kandidaatstellingscommissie bestaande uit: 
- de heer Eef van Ooijen; 

- mevrouw Jolanda Reitsma; 
- mevrouw Mechelien Burghout 

 
 

Voorstel 5 
 
De afdelingsvergadering dient ook een besluit te nemen over eventuele samen-

werking met andere partijen. Het afdelingsbestuur stelt zich op het standpunt 
dat: 

a. de PvdA zelfstandig de gemeenteraadsverkiezingen moet ingaan opdat het ook 
in de volgende raadsperiode een eigen, links-progressieve koers kan varen; 
b. ten einde geen restzetels verloren te laten gaan, moet worden nagegaan of 

het aangaan van een eventuele lijstverbinding met andere links-progressief-
georiënteerde partijen mogelijk is. 

 
Voorgesteld besluit: De afdelingsvergadering besluit dat de PvdA zelfstandig 

de gemeenteraadsverkiezingen ingaat en verzoekt het afdelingsbestuur het aan-
gaan van eventuele lijstverbinding met andere links-progressief-georiënteerde 
partijen te onderzoeken. 


