
 
 AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING 
GEMEENTERADEN 2018  
Dit schema is opgesteld op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij en 
beschrijft de formele handelingen die gedurende dit proces verricht moeten worden. Een 
uitgebreide handleiding volgt na de zomer. Hierin komen thema’s als campagne, kandidaatstelling 
en het verkiezingsprogramma uitvoerig aan de orde. In 2016 en 2017 is in het opleidingsaanbod 
van de partij ruim aandacht voor deze onderwerpen.  
Dit schema is vastgesteld door het partijbestuur in april 2016.  
NB: Voor de te verrichten handelingen is de uiterste termijn genoemd. Het is raadzaam om hier voor 
te gaan zitten; bij de keuze van de exacte data voor vergaderingen dient rekening gehouden te 
worden met het bieden van voldoende tijd voor het verrichten van het gevraagde; zie daarvoor de 
NB-opmerkingen.  
 
November 2016:  
12 oktober 2016 
Afdelingsbestuur bereidt het draaiboek voor de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen 
voor en de besluitvorming erover.  
 
Uiterste datum: 21 december 2016 (15 maanden voor de datum van de 
gemeenteraadsverkiezingen)  
12 oktober 2016 
De afdelingsvergadering besluit of er wordt deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen en op 
welke wijze. Wij verzoeken u dit besluit door te geven aan de bestuurssecretaris.  
 
Uiterste datum: 21 januari 2017 (14 maanden voor de datum van de gemeenteraadsverkiezingen)  
12 oktober 2016 

- De afdelingsvergadering stelt het draaiboek vast voor de voorbereidingen van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Daaronder vallen in elk geval de werkwijze bij het opstellen van 
het ontwerpverkiezingsprogramma, de profielschets en de ontwerpkandidatenlijst. Het is 
belangrijk in het draaiboek een tijdpad op te nemen waarin alle werkzaamheden vermeld 
staan.  

- Ook wordt in deze vergadering besloten of er een ledenraadpleging wordt gehouden voor de 
vervulling van de positie van de lijsttrekker (art. 5.3 lid 4 HHR). Wanneer besloten wordt tot 
een ledenraadpleging, dan dient, in verband met de ondersteuning vanuit het partijbureau, 
dit gemeld te worden aan de bestuurssecretaris. Let op: als tijdens deze vergadering 
besloten is om het niet te doen, kan dat niet op een later moment veranderd worden.  

- Daarnaast wordt besloten of de ontwerpkandidatenlijst wordt opgesteld door het 
afdelingsbestuur (eventueel terzijde gestaan door een adviescommissie) of door een 
onafhankelijke kandidaatstellingscommissie. Indien gekozen wordt voor het laatste dienen 
de leden door de afdelingsvergadering worden benoemd. (art. 5.3 lid 7 HHR).  

- Op deze afdelingsvergadering wordt tevens vastgesteld op welke wijze de fractie geadviseerd 
wordt inzake de keuze van de kandidaat-wethouder(s) en of daar een aparte 
selectiecommissie voor zal worden ingesteld.  

- De afdelingsvergadering besluit over samenwerking met andere partijen; indien besloten 
wordt om samen met een andere partij een kandidatenlijst op te stellen, worden alle 
werkzaamheden zoveel mogelijk op dezelfde wijze georganiseerd als in het geval dat de 
partij zelfstandig een kandidatenlijst zou indienen.  

NB 1: Het is raadzaam om zo spoedig mogelijk tot instelling van de adviescommissie dan wel 
onafhankelijke kandidaatstellingscommissie over te gaan vanwege de taak van het opsporen van 
potentiële kandidaten.  



Februari/ maart2017:  
12 oktober 2016 
Afdelingsbestuur, dan wel de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie indien daarvoor gekozen is, 
stelt na overleg met de gemeenteraadsfractie/fractievoorzitter de profielschets op van de 
toekomstige gemeenteraadsfractie. De profielschets bevat een advies betreffende de gewenste 
samenstelling van de fractie en de eisen waaraan de individuele fractieleden moeten voldoen. Aparte 
aandacht wordt besteed aan de lijsttrekker, de fractievoorzitter en de wethouder(s). Bij de 
samenstelling van de fractie wordt gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging qua sekse en naar 
een evenwichtige spreiding qua leeftijd en diversiteit.  
In maart stelt de afdelingsvergadering de profielschets van de toekomstige gemeenteraadsfractie 
vast.  
In de profielschets wordt apart aandacht besteed aan de lijsttrekker, de fractievoorzitter en de 
wethouder.  
 
April 2017:  
Januari 2017 
Aan de leden van de afdeling wordt bekend gemaakt in welke periode en voor welke datum 
(maandag 18 september 2017) men zich kandidaat kan stellen en op welke wijze dit moet gebeuren.  
In geval er in de januarivergadering besloten is om voor de positie van de lijsttrekker een 
ledenraadpleging te houden (indien er uiteraard meer dan een geschikte kandidaat is) dan wordt ook 
bekend gemaakt tot welke datum (maandag 16 oktober 2017) partijgenoten zich hiervoor kunnen 
kandideren. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen hun aanmelding vergezeld te doen gaan 
van handtekeningen van minstens 10% van de stemhebbende leden van de afdeling, of bij afdelingen 
met minstens 500 leden minstens 50 handtekeningen van stemhebbende leden van de afdeling.  
Tevens wordt de vastgestelde profielschets onder de aandacht gebracht.  
 
Maandag 18 september 2017  
Voorkeursdatum: 1 mei 2017 
Namen van leden die zich kandidaat stellen in het bezit van het afdelingsbestuur. De aanmelding 
dient vergezeld te gaan van een motivatie waarom de desbetreffende persoon zich kandidaat stelt. 
Zodra de afdelingssecretaris de aanmelding ontvangt zendt hij de interne bereidverklaring en 
erecode toe aan betreffend lid. Beide dienen ondertekend retour gestuurd te worden en dienen voor 
25 september 2017 bij de secretaris binnen te zijn.  
 
Maandag 25 september 2017  
Voorkeursdatum: 15 mei 2017 
- De door de kandidaten ingevulde en ondertekende interne bereidverklaring en gedragscode dienen 
in het bezit van het afdelingsbestuur te zijn. (Pas dan is een kandidatuur formeel.)  
- Start door afdelingsbestuur(al dan niet terzijde gestaan door een adviescommissie) of 
onafhankelijke  
kandidaatstellingscommissie van het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst.  
- De afdelingssecretaris dient te checken of de kandidaat een contributieachterstand heeft. (Ook 
wanneer het gaat om zittende raadsleden en wethouders als het gaat om de 3% afdracht voor leden 
met een politieke functie binnen de partij.)  
NB: Voor de werkzaamheden rond het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst (waaronder het 
voeren van gesprekken met kandidaten) dienen tenminste zes weken te worden gereserveerd. 
  
Maandag 16 oktober 2017  
Voorkeursdatum: 15 mei 2017 
- Sluitingsdag voor het melden van kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Deze aanmelding dient 
vergezeld te gaan van minstens 10% handtekeningen van stemhebbende leden van de afdeling, dan 
wel 50 handtekeningen indien de afdeling minstens 500 leden telt (art. 5.4 lid 3 HHR).  



- Indien zich twee of meer geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben gemeld, vindt in 
de periode van dinsdag 14 november tot en met dinsdag 21 november 2017 een ledenraadpleging 
plaats.  

- De afdelingssecretaris controleert of de handtekeningen afkomstig zijn van leden van de 
desbetreffende afdeling.  
- De afdelingssecretaris laat kandidaten de interne bereidverklaring en erecode tekenen.  
 
Dinsdag 14 november tot en met dinsdag 21 november 2017  
Voorkeursdatum: 27 augustus tot en 9 september 2017 
Ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap. Het afdelingsbestuur kan een aanbeveling ten aanzien 
van de kandidaten meesturen. (art. 5.6 lid 4 HHR) 
  
Woensdag 22 november 2017  
Voorkeursdatum: 10 september 2017 
Vaststelling en bekendmaking van de uitslag van de ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap.  
De uitslag van de ledenraadpleging heeft geen betekenis als de som van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen en uitgebrachte blanco stemmen lager is dan 15% van het aantal leden dat 
gerechtigd was om deel te nemen aan de ledenraadpleging.  
NB 1: De beoogd lijsttrekker is vanaf dat moment bevoegd het afdelingsbestuur over het 
conceptverkiezingsprogramma en het afdelingsbestuur dan wel de onafhankelijke 
kandidaatstellingscommissie inzake de conceptkandidatenlijst te adviseren.  
NB 2: Vanwege deze bepaling kan het verkiezingsprogramma niet eerder worden vastgesteld dan 
nadat de uitslag van de ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap bekend is. Het 
verkiezingsprogramma dient te zijn vastgesteld voordat de kandidatenlijst definitief wordt 
vastgesteld.  
 
22 november tot en met 9 december 2017  
Voorkeursdatum: 10 september tot en met 24 september 2017 
Het afdelingsbestuur dan wel de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie stelt een gemotiveerde 
rangordening op (art. 5.7 HHR). Indien er een ledenraadpleging is gehouden voor de lijsttrekker is dit 
de lijst vanaf plaats 2.  
De beoogd lijsttrekker heeft het recht het afdelingsbestuur over het ontwerpverkiezingsprogramma 
en de ontwerpkandidatenlijst te adviseren voordat de besluitvorming hierover in het 
afdelingsbestuur plaatsvindt.  
 
Uiterste datum: 11 december 2017  
Voorkeursdatum: 26 september 2017 
Het afdelingsbestuur zendt het ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst (en in 
voorkomend geval de alfabetische lijst van niet-geplaatsten) aan de leden (art. 5.4 lid 3 en art. 5.8 lid 
2 HHR). Hierbij wordt bekend gemaakt hoe en voor welke datum de leden amendementen kunnen 
indienen op het ontwerpverkiezingsprogramma. Bij de ontwerpkandidatenlijst wordt de vastgestelde 
profielschets meegezonden alsmede een toelichting op de kandidaten op de ontwerpkandidatenlijst 
(en alfabetische lijst).  
NB 1: Het concept verkiezingsprogramma dient tenminste 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.  
NB 2: De datum waarop de afdelingsvergadering de kandidatenlijst vaststelt moet in het door de 
afdelingsvergadering vastgestelde schema worden genoemd. Maandag 25 december 2017 is de 
uiterste datum waarop afdelingen deze vergadering kunnen beleggen (zes weken vóór de officiële 
kandidaatstelling).  
 
 



Uiterste datum: 25 december 2017 (6 weken voor de officiële kandidaatstellingsdatum)  
Voorkeursdatum: 11 oktober 2017 
Afdelingsvergadering waarin:  
- het verkiezingsprogramma dient te worden vastgesteld (art. 5.4 lid 2 HHR);  
- indien er een ledenraadpleging is gehouden voor het lijsttrekkerschap wordt de uitslag bekrachtigd;  
- de kandidatenlijst wordt vastgesteld (art. 5.8 HHR);  
- besloten wordt of en met welke andere partij(en) een lijstverbinding zal worden aangegaan.  



NB 1: De afdelingssecretaris zorgt voor de verwerking van de vastgestelde kandidatenlijst in het zgn. 
H-3-1 of H-3-2 formulier en draagt zorg voor de benodigde handtekeningen van de op de lijst 
voorkomende kandidaten.  
NB 2: Het H-3-1 (of H-3-2) formulier dient door het partijbestuur getekend te worden. Het formulier 
kan digitaal opgestuurd worden. Begin december wordt u hier nog nader over geïnformeerd.  
 
Vrijdag 27 december 2017  
Laatste dag van registratie aanduiding  
 
Maandag 5 februari 2018  
Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie.  
NB: De meeste gemeentes bieden de mogelijkheid tot proefinlevering. Maak daar gebruik van!  
 
Woensdag 21 maart 2018  
Verkiezingen leden gemeenteraden. 


