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VOORWOORD 

 

 

 

   

De PvdA is een brede volkspartij. In onze vertegenwoordiging willen wij een afspiegeling zijn van de 

samenleving. We kunnen de aandacht voor een divers samengestelde vertegenwoordiging niet genoeg benadrukken.  

Overal waar in de partij besturen, afvaardigingen en dergelijke worden gekozen of kandidatenlijsten voor 

vertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld, wordt gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging qua sekse en 

naar een evenwichtige spreiding qua leeftijd, opleiding, regio en diversiteit. Bij een mooi samengestelde lijst horen 

bovenal mensen die gedreven worden vanuit hun idealen, die toegankelijk en benaderbaar zijn.  

Ik attendeer je op de stijl en houding van politiek bedrijven die de Partij van de Arbeid verwacht van haar 

vertegenwoordigers. Onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad bepalen voor een belangrijk deel het beeld dat de 

kiezer heeft van onze partij. Het werk binnen de muren van het gemeentehuis en in de politieke arena is essentieel. 

Zonder politieke lijn zijn we machteloos. Raadsleden moeten ook beseffen dat dit een deel van het werk is. Onze 

raadsleden zijn allereerst volksvertegenwoordigers. Dat betekent dat zij dag in dag uit op hun portefeuille en in de 

buurt actief contact zoeken met de kiezer en de achterban om ideeën te genereren, te toetsen en ervaringen op te 

doen. Dat zij ten overstaan van iedereen die zich afvraagt wat er in de politiek gaande is persoonlijk en publiekelijk 

tekst en uitleg geven. Dat de inwoners van de gemeente weten wie er namens de PvdA het woord voert over een 

onderwerp en wie je kunt benaderen voor regionale, lokale of buurtspecifieke vraagstukken. De politiek kan niet elk 

individu tegemoet komen in zijn of haar individuele wensen. We laten er hoe dan ook geen twijfel over bestaan dat de 

zorgen en wensen gehoord worden, doorklinken in het debat, dat de PvdA de partij is die weet wat er in de 

samenleving speelt en dit aan de orde brengt in de politieke arena. Dit maakt onze politici en de PvdA sterker en 

geloofwaardiger. PvdA-bestuurders en volksvertegenwoordigers kunnen het verschil maken. Zij moeten dus naar 

buiten. Daar zijn waar het gebeurt. Dit verwachten we van onze politici.  

In de komende maanden zul jij, als lid van de kandidaatstellingscommissie, de adviescommissie of het 

afdelingsbestuur, medeverantwoordelijk zijn voor de keuzes die worden gemaakt over wie in de toekomst onze partij 

vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Ik wens jou veel succes en wijsheid toe bij deze belangrijke taak. 

 

 Hartelijke groet, 

 

Hans Spekman 

Partijvoorzitter 
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INLEIDING 
De afdelingsvergadering heeft zich onlangs uitgesproken over de profielschets, het fractieprofiel, de opdracht en het 

datumschema. Ook is duidelijk of de lijsttrekker wel of niet wordt gekozen via een ledenraadpleging, welke rol de 

commissie heeft bij het in kaart brengen van wethouderskandidaten en wie er zitting hebben in de commissie die de 

kandidaten werft, selecteert, spreekt en in een lijstvolgorde zet.  

 

Binnen onze partij kennen we de volgende commissievormen: een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie (legt 

de conceptlijst direct voor aan de ledenvergadering), een adviescommissie kandidaatstelling (brengt advies uit over de 

conceptlijst aan het afdelingsbestuur) of het afdelingsbestuur doet de kandidaatstelling zelfstandig. Ongeacht waar de 

afdelingsvergadering voor heeft gekozen: jij zit in een commissie die in de komende maanden aan de slag gaat met 

het zoeken, selecteren en spreken van kandidaten voor de gemeenteraad. In deze handleiding spreken we over 

kandidaatstellingscommissie. We geven het aan indien iets alleen geldt voor een bepaalde vorm van commissie.  

 

Het werk van een kandidaatstellingscommissie is ingewikkeld. Er staan persoonlijke belangen van kandidaten op het 

spel. De lijst moet draagvlak hebben binnen de afdeling. Moet de commissie op zoek naar nieuw talent binnen de 

afdeling? Soms zal de commissie  ook zittende fractieleden teleurstellen. Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van 

diverse partijafspraken over de procedures die zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijke Reglement. 

 

Het afdelingsbestuur draagt er verantwoordelijkheid voor dat aan de leden bekend wordt gemaakt hoe de procedure 

rond de kandidaatstelling zal gaan verlopen. Een tijdschema inclusief het fractieprofiel en de opdracht aan de 

kandidaatstellingscommissie wordt gepubliceerd, en het afdelingsbestur laat weten of er een ledenraadpleging voor 

de lijsttrekker zal plaatsvinden. Het afdelingsbestuur zal kandidaten voor de diverse functies oproepen zich te 

melden. Het afdelingsbestuur kan ook een advertentie plaatsen, niet alleen in de eigen media, maar ook in andere 

lokale media (‘free publicity’ is daarbij te overwegen). Dit is het vertrekpunt van de kandidaatstellingscommissie en op 

dit punt start deze handleiding 

 

Niet lang na de kandidaatstellingsprocedure start de campagne voor de gemeenteraad. In de campagne, maar ook 

daarna, hebben we alle partijgenoten nodig die hun steentje bij willen dragen aan de partij. Onze vereniging drijft op 

de krachten van vrijwilligers. Houdt daarom in gedachte dat je ook diegene die niet voor een verkiesbare plaats in 

aanmerking komen, behoudt en motiveert om zich in te blijven zetten voor onze partij.  

 

Opbouw van deze handleiding - In deze handleiding vind je aandachtspunten, tips en adviezen De handleiding is 

chronologisch opgebouwd en behandelt per fase de belangrijkste onderwerpen. Het afdelingsbestuur is in het bezit 

van het document ‘Proces naar 2014’. In dat document worden alle relevante data in het proces naar de 

kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma benoemd en wordt de campagne besproken.  

 

Wij hopen dat je nuttig gebruik kunt maken van de tips uit deze handleiding. Mocht je vragen of opmerkingen 

hebben neem dan contact op met jouw consulent of met het gewestelijk bestuur.  

 

Deze handleiding is geschreven door de afdeling Scouting, Werving en Selectie en Suze Groenewegschool van de 

PvdA, april 2013 
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DE EERSTE STAPPEN VAN DE COMMISSIE 
 

De adviescommissie heeft van het afdelingsbestuur de profielschets, de opdracht en het datumschema ontvangen. 

Een onafhankelijke commissie stelt na overleg met de fractie de profielschets op, waarna de ledenvergadering de 

profielschets vaststelt.  

Dit is het kader van het werk waar de commissie mee aan de slag gaat en waar het werk van de commissie door het 

afdelingsbestuur, dan wel door de ledenvergadering op zal worden beoordeeld. In de gang naar de samenstelling van 

de kandidatenlijst zullen er momenten komen dat er verschillen van mening, van interpretatie en/of van inzicht 

ontstaan. Zelfs met de beste voorbereiding is dit niet te voorkomen. Het gaat erom hoe je op zo’n moment omgaat 

met verschillen. Zorg er daarom voor dat bij aanvang van het proces stil wordt gestaan bij de opvattingen en beelden 

die aanwezig zijn bij de verschillende commissieleden.  

 

Omgaan met de variëteit aan achtergronden in de commissie – Jij en je medecommissieleden zijn gevraagd omdat jullie 

over een groot maatschappelijk/bestuurlijk netwerk beschikken, ervaring hebben met het raadslidmaatschap, vanuit 

professioneel oogpunt naar de selectie kijken, dan wel een andere kwaliteiten meebrengen die noodzakelijk zijn in 

een commissie. Juist omdat er partijgenoten vanuit verschillende invalshoeken bij elkaar in een commissie zijn 

geplaatst, is het heel goed mogelijk dat er verschil van inzicht bestaat over de aanpak en het beeld van het 

eindresultaat. Vraag bijvoorbeeld elk commissielid om een beeld te schetsen van zijn of haar ideale kandidatenlijst en 

je kunt ervan verzekerd zijn dat er verschillen uitkomen. Hoe hiermee om te gaan? 

  

Naar wie zijn we eigenlijk op zoek? - De profielschets en/of de opdracht omschrijft vaak ‘het schaap met de vijf poten’. 

De persoon die maximaal voldoet aan de omschrijving van kwaliteiten gaat zich vermoedelijk niet melden voor een 

plaats op de lijst, in elk geval niet in grote aantallen. Neem daarom met elkaar de tijd om door te spreken wat elk 

commissielid afzonderlijk leest in de profielschets, wat hij of zij belangrijk vindt bij het spreken en beoordelen van 

kandidaten; lezen alle commissieleden hetzelfde in de opdracht of hoe ziet ieders ideale fractie eruit? Wie is je 

favoriete politicus en waarom? Over welke eigenschappen beschikt deze persoon? Bij wijze van startpunt kun je alle 

commissieleden vragen om ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst na te denken over de voorgaande vragen.  

 

Bron van inspiratie en ervaring: kandidaatstelling in 2009 - Het kan verstandig zijn om je te laten informeren over de 

kandidaatstelling van vier jaar geleden. Dit kan belangrijke informatie opleveren over de toekomstige 

kandidaatstelling. De wereld is in de afgelopen vier jaar immers niet heel drastisch anders geworden. En mocht dat in 

jouw gemeente wel het geval zijn, dan nog is er uit de vorige kandidaatstelling veel bruikbare informatie te halen. Dit 

geeft een beeld over de successen en de uitdagingen. De afdeling kan bijvoorbeeld wel willen dat de lijst net zoveel 

mannen als vrouwen bevat, maar als de ervaring leert dat slechts 10% van de aanmeldingen vrouw is, dan weet je als 

commissie dat daar een uitdaging ligt. Mogelijk heeft de commissie vier jaar geleden met kandidaten gesproken die 

om wat voor reden dan ook toen niet zijn doorgedrongen tot de lijst, maar die voor de komende kandidaatstelling 

wellicht wel zeer bruikbaar kunnen zijn. Deze bespreking maakt ook inzichtelijk of er veel ‘ruis’ was of dat een 

ledenvergadering de voorgestelde lijst volledig ‘op z’n kop’ heeft gezet. Dit is allemaal achtergrondinformatie (niks 

meer, niks minder) die nuttig is om over te beschikken.  
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De praktische kant van het verhaal - Ook over de praktisch invulling van de werkzaamheden zullen jullie je als 

commissie moeten buigen. Voor zowel de commissie als de kandidaten moet er duidelijkheid zijn. Bijvoorbeeld: in 

welke periode vinden gesprekken plaats? Vinden er één of meerdere gesprekken plaats en zo ja, wat is de status van 

deze gesprekken? Wordt er van kandidaten verlangd dat ze een presentatie houden of wordt er een casus voorgelegd? 

Wanneer worden kandidaten ingelicht over hun plaats op de kandidatenlijst? We adviseren om dit soort afspraken 

vast te leggen in een draaiboek. Er zijn tal van onderwerpen waarover overeenstemming nodig is. Hieronder een 

aantal vragen die bij de commissie kunnen leven of waar de commissie het met elkaar over zou moeten hebben: 

 

Wat vragen we van kandidaten? - Gebruikelijk is een cv en een motivatiebrief. De omvang en de inhoud kan 

per sollicitant sterk van elkaar verschillen zonder dat dat altijd iets hoeft te zeggen over de kwaliteit. Je kunt 

overwegen om specifieke criteria te benoemen waaraan een sollicitatie moet voldoen (gerichte vragen 

stellen, maximum aan de lengte van een brief, etc..).  

 

Solliciteren zittende raadsleden en wethouders op eenzelfde manier als nieuwe kandidaten? - 

Realiseer je dat de gespreksbasis van nieuwe kandidaten verschilt met die van zittende raadsleden en 

wethouders. Raadsleden en wethouders hebben een kader, hebben de afgelopen jaren successen geboekt en 

zullen ongetwijfeld ook wel eens een verlies hebben moeten incasseren. Vanzelfsprekend kun je alle 

kandidaten vragen om een motivatie, een cv en antwoord op gerichte vragen.  

 

Wanneer wordt er geselecteerd en in welke periode vinden er gesprekken met kandidaten plaats? -  

Kort na de sluiting van de sollicitatietermijn start de selectie. Start zsm met de eerste gespreksronde. 

Hierdoor creëer je bewegingsruimte in een latere fase. Bespreek bij deze planning ook over de hoeveelheid 

tijd de commissieleden beschikken. Zijn er dagen dat commissieleden per se wel of niet kunnen? Pas waar 

nodig/mogelijk de planning hierop aan.  

 

Hoe selecteert de commissie? Hanteert zij scorelijsten? - Mocht het enigszins haalbaar zijn dan adviseren we om 

alle kandidaten uit te nodigen voor een gesprek. Voor kandidaten van wie je veel verwacht kun je mogelijk 

iets langer uittrekken. Mocht er toch een selectie gemaakt moeten worden dan zijn er een aantal varianten 

denkbaar: 1.) Elk commissielid beoordeelt elke kandidaat met een ABC’tje (A = uitnodigen, B = niet 

uitnodigen, C = niet toelaten tot procedure) of 2.) Geef per competentie/kwaliteit een score (vijfpuntsschaal). 

Stuur de partijgenoten die niet worden uitgenodigd niet direct bericht hierover. De eerste gespreksronde kan 

aanleiding geven tot heroriëntatie tussen de kandidaten die nog niet werden gesproken.  

  

Hoe gaan we om met kandidaten  die langer zitten dan 12 jaar - De reglementen schrijven voor dat ervoor 

kandidaten die langer dan 12 jaar een vertegenwoordigende positie bekleden zwaarwegende argumenten 

moeten zijn om de kandidaat wederom op de kandidatenlijst te plaatsen. Maak van tevoren inzichtelijk of dit 

voor partijgenoten in jouw gemeente geldt, informeer hem/haar daarover en laat dit nog aan de orde komen 

in de eindgesprekken. Wat wordt er in de opdracht geschreven over continuïteit versus vernieuwing? 

 

De gespreksronde(s) en de status ervan – Het is gebruikelijk om twee gesprekken te voeren. Zeker als je de 

kandidaat nog niet kent. De eerste ronde ligt de nadruk op kennismaking en oriëntatie. Waarom wil de 

kandidaat de gemeenteraad in? Welke kennis neemt de kandidaat mee? Welke beeld heeft de kandidaat van 

het raadslidmaatschap? Het tweede gesprek heeft meer weg van een sollicitatiegesprek. Overwogen kan 
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worden om de kandidaten een presentatie voor te laten bereiden of een casus voor te leggen. Mocht je 

groepsoefeningen organiseren of meer assessmentachtige onderdelen introduceren, realiseer dan wel dat dit 

vraagt om een professionele benadering waar je mensen bij nodig hebt die hier ervaring in hebben.   

 

Faciliteiten, budget, beschikbaarheid en vergoedingen – Heeft de afdeling een budget gereserveerd voor de 

kandidaatstelling? Zo ja, hoe hoog is dit budget en waaraan kan het besteed worden? Indien er 

commissieleden van (ver) buiten de gemeente komen is het attent om een reiskostenvergoeding aan te 

bieden. Een andere vraag is of de kosten voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

wordt vergoed. 

Waar vinden de gesprekken plaats? Zorg in elk geval voor ‘neutraal’ terrein (dus niet bij de wethouder thuis) 

en voor een ruimte waar de gesprekken niet onderbroken kunnen worden (dus niet in het café). Dit zijn de 

belangrijkste voorwaarden. Indien de commissie niet terecht kan in een partijpand, in de fractieruimte of bij 

één van de commissieleden thuis, dan is het huren van een ruimte de best passende optie.  Indien de 

commissie tientallen gesprekken voert gedurende meerdere dagen kan dit aardig in de papieren gaan lopen. 

Een buurthuis rekent doorgaans schappelijke prijzen. Ook voor de consumpties.  

Maak op basis van de gemaakte afspraken over planning en beschikbaarheid van de commissieleden een  

overzicht wie wanneer beschikbaar is en maak een eerste versie van een planning. Dit maakt inzichtelijk of 

de intenties ook haalbaar zijn.  

 

De personele invulling van de gesprekken -  Ieder commissielid zou elke kandidaat gezien moeten hebben. 

Houd er ook rekening mee dat een kandidaat zich geïntimideerd kan voelen als er bijvoorbeeld zeven 

commissieleden tegenover hem of haar zit. Zeker bij een eerste gesprek. Het meest ideale aantal is 

misschien wel drie. Maak van tevoren afspraken wie het gesprek opent en sluit, wie bijhoudt of alle 

onderwerpen worden besproken en wie aantekeningen maakt. Het is denkbaar dat bij gezichtsbepalende 

kandidaten of bij moeilijke keuzes de groep in de ruimte groter is. Het belangrijkste van het gesprek is om 

een beeld van een kandidaat te krijgen. Dit hoeft niet te betekenen dat alle commissieleden per se een vraag 

moeten stellen.   

  

Voortgangss- en eindgesprekken - Het afdelingsbestuur dient elk jaar voortgangsgesprekken te voeren. De 

verslagen hiervan staan vertrouwelijk ter beschikking aan de kandidaatstellingscommissie. Vraag het 

afdelingsbestuur wanneer deze verslagen beschikbaar zijn en of er ook al eindgesprekken zijn gevoerd. 

Volgens de reglementen kan het afdelingsbestuur een zittende kandidaat met ambitie voor een nieuwe 

termijn een indicatie geven van de steun die hij of zij hierbij kan verwachten. Mochten de eindgesprekken 

nog niet zijn  gevoerd, overleg dan met het afdelingsbestuur of het wenselijk is dat er iemand van de 

commissie bij de gesprekken aanwezig is.  

 

Verklaring Omtrent het Gedrag – Overweeg of de commissie een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

vraagt van alle kandidaten met wie zij spreekt. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van 

een kandidaat in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de 

samenleving. Een kandidaat ontvangt een VOG als hij of zij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is 

voor de betreffende functie, in dit geval het lidmaatschap van de gemeenteraad. 

In de partijreglementen staat dat de commissie dan wel het afdelingsbestuur op elk moment in de 

procedure een VOG kan vragen van kandidaten. Het duurt enkele weken voordat iemand bericht krijgt of de 

VOG wordt verleend of niet. Wij adviseren om hiermee rekening te houden in de planning. 
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Het vinden van nieuw en divers talent 
 

Het is nog wel eens trekken en sleuren om voldoende goede kandidaten te krijgen. Dat is niet zo vreemd als je je 

bedenkt dat in een middelgrote gemeente het raadswerk zo’n 15 à 20 uur per week kost.  

Ook is het raadslidmaatschap in aanzien gedaald. Het wordt vaak in verband gebracht met een saai vergadercircuit 

van fractiecommissie, fractie, raadscommissie en raad waarin je vier keer moet debatteren over bijvoorbeeld het 

reguleren van coffeeshops of het aanbouwen van liften bij oude flats. 

Als het goed is, is scouten van talent voor alle mogelijke functies in de PvdA-afdeling een continu proces. Om de 

kandidaatstellingscommissie naast haar selectiewerk ook te laten scouten is niet verstandig. Het is verwarrend. Heeft 

een kandidaat een 'sollicitatie'-gesprek bij de adviescommissie kandidaatstelling of vindt er een oriënterend gesprek 

plaats waarin een potentiële kandidaat zijn talenten en mogelijkheden bespreekt? Zorgvuldigheid is dus geboden. 

Toch kan het gebeuren dat de kandidaatstellingscommissie door het tegenvallend aantal kandidaten of ontbreken aan 

diversiteit aan kandidaten genoodzaakt is om (tussentijds) op zoek te gaan naar mensen. Het is verstandig om dit in 

de communicatie tussen afdelingsbestuur en kandidaatstellingscommissie goed af te stemmen; wie doet dan wat.  

 

De vraag is dus in welke mate er de afgelopen jaren is gestuurd op de mensen die zich gaan melden voor de 

gemeenteraad. Stel, dat er geen ‘lijstjes’ zijn en er een duidelijk waar te nemen behoefte ligt dan loopt u een risico. Je 

bent vooralsnog volledig afhankelijk van de partijgenoten die zichzelf melden. Wij adviseren in zo’n situatie eerder 

vandaag dan morgen actie te ondernemen. De energie moet zitten in het helder krijgen van waar de vraag aan 

kandidaten zit, waar behoefte aan is. Vervolgens: 

- waar mogelijk expliciet uitspreken van de behoefte in ‘petit comité’ of naar iedereen die het maar wil horen 

- actieve benadering van personen met een groot netwerk in de gevraagde hoek 

- indien mogelijk een gerichte benadering van de doelgroep (via mailing, social media, gedrukte media) 

- uitkammen vorige kandidaatstelling (wie is toen in beeld geweest? en waarom toen niet op een verkiesbare 

gezet?) 

- contact richting de leden die de afgelopen 4 jaar lid zijn geworden 

- In een breder kader (ook voor campagne): bel alle leden met de vraag hoe zij willen bijdragen. Vraag door op 

ambities of vraag of hij/zij iemand kennen die misschien raadslid zou willen worden. Het partijbureau in 

Amsterdam (en waarschijnlijk ook de regiokantoren) stellen de faciliteiten zoals telefoons, vergaderruimtes of 

pc’s graag ter beschikking.  

 

Dilemma’s en valkuilen - Het al te rigoureus te werk gaan kan ook schade veroorzaken aan de partij en aan individuen. 

De kandidaatstelling is in feite nog niet begonnen. Dilemma’s bij het vinden van talent: 

1. De laatste jaren wordt er nog wel eens gewerkt met een open werving. Er worden advertenties gezet in huis-aan-

huisbladen met een oproep zich kandidaat te stellen. Het voordeel is dat deze wijze van werven in ieder geval de 

geur van openheid heeft. Het nadeel is dat je ‘politieke gelukzoekers’ kunt aantrekken. Belangrijker nadeel kan 

echter wel eens zijn dat je juist de goede mensen hier niet mee trekt: als je het raadslidmaatschap als een eervolle 

functie ziet, wil je daar het liefst voor gevraagd worden.  

2. In de grotere afdelingen is er vaak geen goed beeld van de beschikbare leden/sympathisanten. Raadsleden, 

wethouders, burgemeesters doorgaans grote netwerken, waar je bij het zoeken naar kandidaten gebruik van kunt 

maken. Het gevaar daarvan is wel dat je blijft zoeken in de bestaande circuits.  



 

 
 
 

 

 

 
 

8

3. Meer en meer zie je dat er ook naar kandidaten buiten de partij gekeken wordt. Dit kan een goede ontwikkeling 

zijn in afdelingen waar bijvoorbeeld het ledenbestand aan het vergrijzen is. Ook hier ligt natuurlijk weer het 

gevaar van de ‘politieke gelukszoeker’ op de loer. Bedenk wel dat iemand slechts kandidaat gesteld kan worden 

als hij of zij beschikt over ledenrechten op het moment dat de commissie dan wel het afdelingsbestuur een 

besluit neemt over de conceptlijst. Ledenrechten krijgt iemand in principe 30 dagen nadat de eerste 

contributiebetaling is ontvangen door het partijbestuur. Stel iemand wel de vraag waarom hijz/zij niet eerder lid 

is geworden van de partij.  

 

Valkuilen bij het overtuigen van talent: 

1. Als je zoveel energie steekt in een mogelijke kandidaat, als je hem of haar stapje voor stapje de lijst op loodst, 

wek je verwachtingen. Mensen gaan zich er op instellen dat ‘zij waarschijnlijk voor de PvdA in de raad komen’. Dit 

kan op enorme teleurstellingen uitlopen als zij op plaats twintig komen of lager. Dus zorg dat je daarover steeds 

helder blijft.  

2. Als je mensen benadert op hun specifieke deskundigheid en je wilt ook nog je voorstel zo aantrekkelijk mogelijk 

maken, dan brandt het op je lippen om te zeggen: "Nou, ik zorg er wel voor dat je in de fractiecommissie onderwijs 

komt". Je maakt het aanbod dan inderdaad aantrekkelijk. Maar als hij op de eerste bijeenkomst van de nieuwe 

fractie in de fractiecommissie openbare werken wordt gestopt, zijn de rapen meteen al gaar. 

3. Vrouwen reageren anders dan mannen. Even gechargeerd: als je een vrouw vraagt om zich beschikbaar te stellen 

voor het burgemeesterschap zal een vrouw eerder denken: ‘ben ik er wel klaar voor?’. Mannen zijn eerder geneigd 

te zeggen: ‘Kom maar op! De uitdaging kan niet groot genoeg zijn’. De eerste reactie zegt niet heel veel over de mate 

van geschiktheid.  

 

Succesfactoren bij het overtuigen - Bij de zoektocht naar talent voor de gemeenteraad ga je mensen vragen om zich voor 

lange tijd aan een (semi-)vrijwilligersklus te binden en kan daarom alleen al op grote weerstanden stuiten. Het 

overtuigen van beoogde kandidaten kent op z’n minst zeven succesfactoren: 

1. Hoe beter je de beoogde kandidaat kent hoe eerder je succes zult hebben. Minimaal moet je vooraf weten waar 

z’n belangstelling ligt, wat z’n persoonlijke situatie is en hoe hij denkt over de politiek in de raad. Dus stuur 

iemand die hem min of meer kent of win eerst wat inlichtingen in.  

2. Hoe specifieker je argumenten zijn om juist hem of haar in de fractie te willen, hoe eerder hij of zij te overtuigen 

is. Echt dodelijke argumenten om kandidaten te overtuigen zijn argumenten als: "Je komt zoveel te weten wat er om 

gaat in je gemeente". Een normaal mens koopt dan de gemeentegids of neemt een abonnement op de plaatselijke 

krant. Nog erger: "We willen meer vrouwen in de raad". Nou, laat een aantal mannen uit die fractie zich 

vermommen. 

3. Kleine stapjes. Je missie is tot mislukking gedoemd als je een vrouw of man met een leidinggevende functie en 

drie kinderen in één gesprek er van wilt overtuigen om hoog op de lijst te gaan staan. Dus neem kleine stapjes. 

Vraag haar eerst eens mee naar een fractie- of commissievergadering, bied haar een training aan. Vervolgens 

nodig je haar uit voor een raadsvergadering en/of een vervolggesprek over haar kandidaatstelling et cetera. Dit 

kan echter alleen als een afdeling permanent bezig is met het scouten van talent; wat zonder meer aan te bevelen 

is. (Geef bijvoorbeeld een lid van het afdelingsbestuur als taak om de scouting naar nieuw talent te organiseren.) 

4. In werkelijkheid heb je vaak hooguit twee maanden de tijd. Maar blijf ook dan met kleine stapjes werken. Eerst 

eens een gesprek met als doel te kijken of er überhaupt verder over gesproken kan worden. Dan een gesprek 

waarin uitgelegd wordt wat er bij een raadslidmaatschap komt kijken. Vervolgens aandacht voor de praktische 

problemen van de kandidaat et cetera. 
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5. Vertel de waarheid. Vooral de tijd die het raadswerk kost, willen we in de fase van het werven van kandidaten nog 

wel eens bagatelliseren 

6. Neem tegenwerpingen van de beoogde kandidaat serieus. Als een kandidaat zich zorgen maakt over de opvang 

van de kinderen tijdens zijn/haar afwezigheid, ga dan niet te werk in de trant van "Als de arbeidersklasse op z’n 

bevrijding moet wachten tot jij oppas hebt gevonden, nou dan…..". Nee, het is kennelijk een probleem voor de beoogde 

kandidaat en probeer serieus over een oplossing mee te denken. Overigens zonder dat jij die oplossing meteen 

zelf moet bieden ("Mijn vrouw kan wel drie avonden in de week komen oppassen"’) of dat je onhaalbare voorstellen 

doet ("Ik denk dat de afdeling wel geld heeft voor een oppas"). 

7. Probeer je voorstel –binnen de grenzen van het haalbare- zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Geef aan welke 

mogelijkheden de fractie, afdeling en partij biedt op het gebied van opleiding, feedback en begeleiding als je het 

idee hebt dat de beoogde kandidaat het aantrekkelijk vindt om zich verder te ontwikkelen via het 

raadslidmaatschap.  

 

Inschattingen maken via het informele circuit - Stel je hebt als kandidaatstellingscommissie een heel goede kandidaat op 

het oog die een heldere visie heeft op de stedenbouw. Omdat hij een drukke baam heeft, was hij slechts sporadisch 

aanwezig op partijbijeenkomsten. Voor velen is het zelfs een grote verrassing dat hij partijgenoot is. Je wilt hem graag 

op de lijst en eigenlijk ben je het na een aantal gesprekken wel met hem eens dat hij dan na verkiezing niet in de 

raadscommissie sociale zaken moet gaan zitten. Maar als kandidaatstellingscommissie heb je nu wel twee problemen. 

Ten eerste moet een onbekend lid op een verkiesbare plaats komen. En voorts moet hij in de nog te vormen fractie een 

taak op het gebied van ruimtelijke ordening krijgen. 

Het is nu tijd voor de informele contacten. Met afdelingsbestuursleden maak je een inschatting over de haalbaarheid 

dat de verkiesbare plaats ook in de ledenvergadering overeind blijft. Hoe ‘hard’ wil het afdelingsbestuur zich daar 

bijvoorbeeld voor maken?  Bij de ‘zwaargewichten’ uit de fractie die blijven, peil je eens de mogelijkheden dat de 

beoogde kandidaat inderdaad op ruimtelijke ordening terecht kan. 

 

Solliciteren 
Leden die zich kandidaat voor de raad stellen, melden dit doorgaans bij de secretaris van het afdelingsbestuur. Deze 

persoon legt een lijst aan van alle kandidaten die de gevraagde informatie hebben ingeleverd en de bereidverklaring 

en de erecode hebben ondertekend. Alle leden die aan de voorwaarden hebben voldaan, worden in principe 

uitgenodigd voor een gesprek.  

 

Voorwaarde voor solliciteren 1: ondertekenen van de erecode en de bereidverklaring - Leden van de partij kunnen zich 

schriftelijk of per mail bij de secretaris van de afdeling aanmelden als kandidaat. De secretaris zendt het lid na 

ontvangst van de aanmelding de erecode en de bereidverklaring. Pas op het moment dat de secretaris beide 

documenten ondertekend retour heeft ontvangen wordt de sollicitatie in behandeling genomen. De 

kandidaatstellingscommissie  kan de kandidaat op elk moment van de procedure om een Verklaring Omtrent Gedrag 

vragen.  

 

Voorwaarde voor solliciteren 2: Lid en ledenrechten - Om je kandidaat te stellen voor een plaats op de kandidatenlijst heb 

je ledenrechten nodig. Een lid verkrijgt ledenrechten vanaf het moment dat hij door het partijbestuur is toegelaten en 

zijn eerste contributiebetaling in het bezit is van het partijbestuur. Dit is in de regel 30 dagen na ontvangst van de 

eerste contributie. Het moment waarop in een kandidaatstellingsprocedure de ledenrechten verkregen moeten zijn, is 
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tijdens de vaststelling van de ontwerpkandidatenlijst door het bestuur of de onafhankelijke 

kandidaatstellingscommissie die daartoe is ingesteld. In bijzondere omstandigheden kan het partijbestuur dispensatie 

verlenen om iemand op een kandidatenlijst te plaatsen die geen lid is van de partij of om aannemelijke redenen niet 

tijdig lid kon zijn van de partij.  

 

Niet toelaten tot de procedure - De kandidaatstellingscommissie kan een lid de toegang tot de 

kandidaatstellingsprocedure weigeren als dat lid duidelijk niet past in de vastgestelde profielschets dan wel als te 

verwachten is dat het toelaten van de kandidaat de partij ernstige schade zal toebrengen. Het lid heeft het recht om 

beroep aan te tekenen bij de beroepscommissie.  

 

Selecteren 
 Stel, het aantal sollicitaties overstijgt de capaciteit van de commissie. Het is dan niet mogelijk om alle kandidaten te 

spreken over zijn of haar ambities. Er moet een selectie worden gemaakt. Vanuit de veelheid aan profielkenmerken in 

het fractieprofiel zal de kandidaatstellingscommissie de selectiecriteria moeten bepalen waarop de kandidaten 

beoordeeld gaan worden. Een aantal tips hiervoor: 

1. De criteria moeten daadwerkelijk in een gesprek meetbaar zijn. Dus als je het belangrijk vindt dat een kandidaat 

goed met de media om kan gaan, pleit het in zijn voordeel dat hij/zij dit ook werkelijk een aantal keren gedaan 

heeft en kan aantonen. 

2. De criteria moeten ook te communiceren zijn naar de ledenvergadering. Want uiteindelijk zullen deze criteria de 

argumenten vormen voor de gemotiveerde volgorde van de ontwerplijst. Dit betekent dat je er zeker van moet 

zijn dat de gekozen criteria geaccepteerd worden door de ledenvergadering. En om het helder te houden kun je 

het beste het aantal criteria tot zo’n tien beperken. Deze criteria vind je in de profielschets en de opdracht.  

3. De criteria kunnen gesplitst worden in drie categorieën:  

• Allereerst de criteria waaraan de fractie als geheel moet voldoen, bijvoorbeeld afspiegeling van 

verschillende doelgroepen. 

• De criteria waaraan alle kandidaten moeten voldoen, zoals een aantoonbare sociaal-democratische 

inborst, goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, politiek strategisch inzicht, 

overtuigingskracht en/of het hebben van netwerken in de gemeente. 

• Criteria waaraan specifieke kandidaten moeten voldoen, bijvoorbeeld kennis over de ruimtelijke 

ordening, over financiën  

• Of juist generalisten. 

 

Speciale aandacht moet geschonken worden aan criteria voor zittende raadsleden die een volgende raadsperiode 

willen. Uit het oogpunt van goed ‘personeelsbeleid’ valt er veel voor te zeggen om raadsleden, die steeds een goede 

evaluatie gehad hebben, zonder meer weer op de lijst te plaatsen. Aan de andere kant kun je stellen dat een fractie 

geen bedrijf is en dat de eisen die je aan een raadslid stelt, kunnen veranderen. Ook vanuit het oogpunt van 

vernieuwing zal ruimte gevonden moeten worden voor nieuwe kandidaten. Duidelijke afspraken juist over de criteria 

voor de zittende raadsleden kan veel onheil in de verdere procedure voorkomen en het niet meer plaatsen voor de 

zittende raadsleden zelf iets meer acceptabel maken. 
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TWEE ZAKEN OM REKENING MEE TE HOUDEN 
Wethouders op de kandidatenlijst - Ook bij het werven van wethouderskandidaten kan het afdelingsbestuur de 

kandidaatstellingscommissie een rol toebedelen. Strikt genomen benoemt de raad de wethouders op voordracht van 

de fracties. Maar er is een praktijk gegroeid dat er tijdens het samenstellen van de lijst gekeken wordt naar kandidaten 

die ‘wethouderabel’ zijn. Ook hier moet de rolverdeling in het scouten en de selectiegesprekken tussen 

kandidaatstellingscommissie en afdelingsbestuur glashelder en van tevoren (in de vorm van een opdracht) zijn 

vastgesteld. Zie ook Mijn PvdA voor de brochure benoemingsprocedure wethouders. Er is een aantal mogelijkheden. 

- Ten eerste kan de afdeling beslissen dat de wethouderskandidaten niet op de lijst komen. Het ligt dan 

voor de hand dat het afdelingsbestuur in overleg met de fractie op zoek gaat naar 

wethouderskandidaten of dat er een aparte commissie hiervoor benoemd wordt. 

- De tweede mogelijkheid is dat wethouderskandidaten prominent op de lijst komen, zoals we dat 

vroeger –in het monistische systeem- gewend waren. In dit geval is de werving op zich niet anders dan 

van de andere kandidaten. Dus kan zowel het afdelingsbestuur als de kandidaatstellingscommissie de 

werving voor haar rekening nemen en is de selectie een taak van de kandidaatstellingscommissie. 

- De derde mogelijkheid is dat de wethouderskandidaten wel op de lijst komen, maar niet op een 

verkiesbare plaats. Zij opteren slechts voor een positie als wethouder en niet als raadslid. Ook in dit 

geval kan zowel het afdelingsbestuur als de kandidaatstellingscommissie de werving verzorgen en voert 

de kandidaatstellingscommissie de selectiegesprekken. 

 

Veel afdelingen buigen zich over de vraag hoe ze met de posities van raadsleden en wethouders moeten omgaan bij 

het opstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met name het wel of niet plaatsen van een 

beoogd wethouder op de kandidatenlijst levert discussie op. Het partijbestuur roept de afdelingen op om hier flexibel 

mee om te gaan. Daar is een aantal redenen voor. 

- Principieel: eerst moet de kiezer spreken. Vooraf zaken regelen wekt al snel de indruk dat er baantjes 

worden vergeven.  

- Electoraal: de wethouder heeft meestal de grootste naamsbekendheid, de kiezer zal misschien zijn stem 

willen uitbrengen op die persoon. Als deze dan niet op de lijst staat wordt dit erg verwarrend. Ook kan 

de wethouder dan een minder prominente rol in de campagne spelen.  

- Politiek: tijdens de onderhandeling na de verkiezingen kan de lijsttrekker (die aangewezen was als 

beoogd fractievoorzitter) toch nog worden voorgedragen voor het wethouderschap.  

Om al deze redenen verzoekt het partijbestuur de afdelingsbesturen dringend om het plaatsen van wethouders op de 

lijst niet onmogelijk te maken 

 

Ledenraadpleging lijsttrekker - Als er geen ledenraadpleging voor de lijsttrekker is, komt de lijsttrekker voort uit de 

groslijst van kandidaten. De selectie van de lijsttrekker is in dat geval een taak van de kandidaatstellingscommissie. Als 

er wel een aparte ledenraadpleging komt, is dat de taak van het afdelingsbestuur (uitvoerder en 

procesverantwoordelijke). De kandidaatstellingscommissie heeft daar dan alleen in haar planning mee te maken en 

richt zich verder op de plaatsen 2 en verder van de lijst. De beoogd lijstrekker moet bij een ledenraadpleging twee 

weken voor het vaststellen van de ontwerplijst door het afdelingsbestuur of door de onafhankelijke commissie bekend 

zijn gemaakt. Doel daarvan is dat de beoogd lijsttrekker zijn/haar visie op de samenstelling van de lijst nog kan geven. 
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HET KANDIDAATSTELLINGSGESPREK 
De kandidaatstelling draait om de gespreksrondes. Dit is een zeer tijdrovende zaak, maar tegelijkertijd ook het leukste 

om te doen. De persoonlijke verhalen van de kandidaten en de wil om zich in te zetten voor de maatschappij en voor 

de sociaaldemocratie. Het geeft je energie. Je realiseert je dat je een belangrijke taak hebt. De vraag die de commissie 

moet beantwoorden is hoe zij een volledig en vergelijkbaar beeld krijgt van de vele en de verschillende kandidaten die 

op gesprek komen. Het antwoord kun je vinden in de structuur van de gesprekken, de gesprekstechnieken, de 

taakverdeling tijdens de gesprekken, de verslaglegging na afloop van het gesprek en door in de planning rekening te 

houden met welke commissieleden met welke kandidaten spreken (in het ideale geval heeft elk commissielid elke 

kandidaat gezien).  

 

Naast het klassieke gesprek tussen commissie en kandidaat kan een kandidaat getoetst worden door middel van het  

voorleggen van een casus. De kandidaat dient dan wel in de gelegenheid gesteld te worden om zich hierop (kort) voor 

te bereiden.  Ook kan de kandidaat gevraagd worden om bijvoorbeeld bij een tweede gesprek een korte presentatie te 

houden over een onderwerp naar keuze. Vervolgens kan de commissie dieper op het onderwerp ingaan door het 

stellen van vragen. 

 

Er zijn verschillende tests en tools beschikbaar die kandidaten zelf en/of de commissie inzicht geven in de kennis en 

kwaliteiten. Besef wel dat het enkel als indicatie, als hulpmiddel of als gespreksbasis dient. Een tweetal beschikbare 

tests zijn:  

- Competentietest voor partijgenoten die interesse hebben in het raadslidmaatschap. De test is 

ontwikkeld voor de PvdA en is gebruikt voor de deelnemers aan de Jan Schaper Leergang: 

http://www.hrmlink.nl/pvda/index.php?l=1&u=pvdahc0001&p=3788  

- Schuilt er een raadslid in mij / Prodemos 

http://www.schuiltereenraadslidinmij.nl/ 

 

DE VOORBEREIDING EN DE SETTING 

Maar we beginnen met de randvoorwaarden, de basis om een goed gesprek met elkaar te kunnen voeren. Dit begint 

met het volledig en correct informeren van de kandidaat voorafgaand aan het gesprek: wanneer, met wie, wat is de 

lengte en het doel, de locatie, bereikbaarheid, etc.  

De gesprekken zijn vertrouwelijk en vinden plaats in een ruimte waar anderen niet zomaar toegang toe hebben. 

Mocht dit risico er wel zijn plak dan zonodig een bordje ‘niet storen’ op de deur. Zorg er dan wel voor dat het voor 

kandidaten die arriveren duidelijk is waar hij of zij kan wachten.  

Beschikken alle commissieleden over de door de kandidaat aangeleverde informatie? Zijn de verslagen van de 

functioneringsgesprekken van de zittende raadsleden ook aanwezig?  

Denk aan de tafelschikking en stoelopstelling. Je kent vast het beeld van een parlementaire enquête: de 

commissieleden zitten naast elkaar op een rij. Daar tegenover zit de kandidaat. Het kandidaatstellingsgesprek is geen 

verhoor. Zorg ervoor dat de setting hier ook geen tekenen van vertoont.  

Houd in de planning rekening met voor- en nabespreking. Reserveer voorafgaand aan een gesprek ten minste vijf 

minuten voor de voorbespreking: Wat viel op aan de motivatie en de brief? Wat wil de commissie van de kandidaat 

weten? Wat wil de commissie van de kandidaat zien?  
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Het gesprek wordt gevoerd door meerdere commissieleden. Geef iedereen een rol. Benoem één van de 

commissieleden tot gastheer of gastvrouw. Hij of zij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de kandidaat bij binnenkomst 

wordt opgevangen of wordt opgehaald uit de wachtruimte, biedt de kandidaat iets te drinken aan, informeert de 

kandidaat waar de persoonlijke spullen veilig kan achter laten en begeleidt de kandidaat bij het verlaten van de ruimte 

of het pand.  

 

Spreek af wie het gesprek leidt. Dit commissielid opent het gesprek, stelt per onderwerp de eerste vragen, bepaalt 

wanneer het gesprek overgaat in een volgende fase en rondt het gesprek af. Het is goed denkbaar dat de 

gespreksleider ook de rol van gastheer op zich neemt. De andere taken zijn, hoewel minder prominent, niet minder 

belangrijk. Het betekent overigens niet dat de overige commissieleden geen vragen kunnen stellen. Uiteraard is dit 

mogelijk. Beperkt dit dan wel tot aanvullende vragen naar aanleiding van hetgeen de kandidaat naar voren brengt en 

het onderwerp dat wordt behandeld. Maak afspraken over wie gedurende het gesprek aantekeningen maakt en wie 

aan de hand van een checklist bijhoudt of alle onderwerpen zijn besproken en er een beeld is ontstaan van de 

belangrijkste kwaliteiten. Mogelijk biedt de samenstelling ruimte om een commissielid enkel de opdracht te geven 

om de kandidaat te observeren en de opdracht te geven zich een mening proberen te vormen over in welke mate 

iemand beschikt over één of twee specifieke kwaliteiten.  

Probeer als commissielid gesprekken te vermijden met kandidaten die je al (heel) goed kent. Mocht dit niet zijn te 

vermijden, neem dan een terughoudende rol op je in de gesprekken en stel de andere commissieleden in de 

gelegenheid om een mening te vormen.  

In de ideale situatie heeft elk commissielid elke kandidaat gesproken. Dit zou ten minste moeten gelden voor de 

kandidaten die een kans maken op een verkiesbare plaats, dan wel in aanmerking komen voor een opvolgerplaats. 

Mocht dit niet mogelijk zijn zorg er dan voor dat de verslagen van de gesprekken beschikbaar zijn en dat er de 

commissieleden die wel aanwezig waren bij het gesprek een toelichting wordt geven op de belangrijkste 

constateringen en conclusies. 

 

Een tweede gesprek zou moeten beginnen waar het eerst gesprek is geëindigd. Het mooiste is als het gesprek start 

met een korte samenvatting van het eerste gesprek waarbij de punten worden genoemd die de commissie zijn 

opgevallen en waar in het tweede gesprek nader op wordt doorgevraagd. Dit vraagt om overlap tussen de eerste en de 

tweede groep die een kandidaat spreekt. Hier bedoelen we mee dat er ten minste één commissielid aanwezig is bij 

beide gesprekken met een kandidaat. Denk hier dus om in de planning.   

 Tot slot op dit punt: Gesprekken voeren is een intensieve bezigheid. Denk om pauzes, goed voedsel en het rouleren 

van de taken. Dit houd je scherp! 

 

DE STRUCTUUR 

In het kandidaatstellingsgesprek zijn vier stappen te onderscheiden. We lopen ze langs. 

Stap 1: Het omschakelen - Je zult als enigszins menselijke kandidaatstellingscommissie niet meteen tegen een 

binnenstappende kandidaat roepen: "Wat is nu helemaal jouw motivatie". De eerste minuten zullen gevuld worden 

met wat gebabbel, maar nuttig gebabbel. Gun de kandidaat even de tijd om zich op zijn gemak te gaan voelen. Tot op 

enig moment de voorzitter/gespreksleider aangeeft dat het omschakelen nu wel voorbij is. "Oké, mensen, terzake". 
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Stap 2: Informatie geven - De kandidaatstellingscommissie geeft  aan waar het hen in het gesprek precies om gaat en 

hoe het vervolg van de procedure er uit zal zien, zoals eventueel vervolggesprek, planning, wanneer iemand gebeld 

wordt.  

Stap 3: Informatie inwinnen - Vervolgens start de belangrijkste taak: het inwinnen van informatie over de kandidaat. 

Gezien de criteria die uit de profielschets zijn afgeleid weet je waarover je informatie wilt inwinnen. Hier zijn 

technieken voor. Op de volgende pagina gaan we hier verder op in. 

Het gemakkelijkste is om te starten bij de persoonlijke gegevens (vertel eens iets over jezelf, wie ben je), de motivatie 

(waarom wil je de gemeenteraad in) en de ambitie (wat wil je in de gemeenteraad bereiken). De kandidaat heeft dat 

natuurlijk goed voorbereid en het gesprek komt dan snel op gang. Vervolgens kun je je eigen criteria aan de orde 

stellen zoals de belangrijk geachte competenties. Besef dat het onmogelijk is om in een gesprek van pakweg drie 

kwartier een volledig beeld te krijgen over tien competenties.  

Een aantal tips: 

- Probeer verbaal en non-verbaal aan te geven dat het een gelijkwaardig gesprek is. Als 

kandidaatstellingscommissie ben je naar iets op zoek en de kandidaat heeft iets te bieden. Dat past of dat past 

niet. Meer is er niet aan de hand. 

- Als de kandidaat de draad kwijt raakt, herhaal gewoon de laatste zin. Dan komt de kandidaat meestal wel weer op 

gang. 

- Straal ook uit dat als de kandidaat iets niet weet of een zwakke kant heeft dat slechts een feit is en geen oordeel. 

Stap 4: De afsluiting - Op enig moment zal de voorzitter/gespreksleider het gesprek afsluiten. Het mooiste is als dat 

met een samenvatting gebeurt. Deze samenvatting is gebaseerd op de criteria van de commissie, maar neemt 

uiteraard ook punten uit de motivatie van de kandidaat mee die daar buiten liggen. Door uitsluitend tijdens zo’n 

samenvatting mee te schrijven, kun je de verslaglegging van al deze gesprekken ook tot de hoofdpunten beperken. 

Voordat afscheid wordt genomen wordt nogmaals de verdere procedure besproken.  

 

 BELANGRIJKE ONDERWERPEN 

De gesprekken zijn niet alleen bedoeld om een beeld te krijgen van de kwaliteiten van de kandidaat en om een 

inschatting te maken van het toekomstige handelen. Er spelen ook nog indirecte zaken die van invloed kunnen zijn 

op de kandidatuur van de kandidaat. Wij adviseren om de volgende onderwerpen een plaats te geven in de 

gesprekken.   

 

Mogelijke afwijkende standpunten – Vraag de kandidaat of hij/zij zich schaart achter de ideologie van de PvdA en achter 

de standpunten van de PvdA. Mocht het verkiezingsprogramma of delen daarvan tegen die tijd bekend zijn, vraag dan 

naar zijn of haar mening hierover. Eventueel kun je de kandidaten ter voorbereiding op het tweede gesprek verzoeken 

om het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden te lezen. Mochten er uit deze bespreking principiële bezwaren 

naar voren komen, stel jezelf dan de vraag of deze kandidaat wel op de kandidatenlijst thuishoort.  

 

Beschikbaar voor niet-verkiesbare plaats – Elke kandidaat komt voor een verkiesbare plaats. Helaas zijn de verkiesbaar 

geachte plaatsen in het merendeel van de gevallen beperkter dan het aantal beschikbare kandidaten. Vraag de 

kandidaat of hij/zij beschikbaar is voor een niet-verkiesbare plaats. Dit creëert helderheid en voorkomt verassingen 

Bijvangst: kandidaten kunnen ook aangeven dat zij enkel voor een top 5 plek beschikbaar zijn of graag als lijstduwer 

optreden. Het beschikken over deze informatie helpt bij het samenstellen van de lijst en kan ook als argument 

worden gebruikt in de terugkoppeling naar de kandidaat. 
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‘Lijken in de kast’ - Plaatsing op de lijst en het eventueel vervullen van het raadslidmaatschap betekent dat de kandidaat 

en de personen in zijn of haar directe omgeving (denk hierbij aan familieleden, relaties etc.) een plaats in de 

openbaarheid zullen gaan innemen. Media kunnen het persoonlijk leven kritisch gaan doorlichten; daarbij valt te 

denken aan relaties tot bepaalde personen, instanties of verenigingen, de financiële positie en eventuele justitiële 

achtergronden. In verband hiermee adviseren wij om kandidaten voor te leggen om nog eens na te gaan of, naast de 

reeds in zijn/haar curriculum vitae verstrekte gegevens, er gebeurtenissen zijn geweest die het functioneren als 

raadslid zouden kunnen beïnvloeden. Denk ook aan de inhoud van de door de kandidaat ondertekende Erecode. 

Meent de kandidaat dat er zaken zijn die mogelijk relevant zijn of waarover nader overleg op zijn plaats is, vraag de 

kandidaat dit direct te melden en anders de commissie hierover in kennis te stellen voordat er een besluit wordt 

genomen over de conceptlijst.  

Actie voor de commissie: Doe een internetcheck via google, LinkedIN, Facebook of Twitter. Mogelijk geeft de gevonden 

informatie aanleiding tot aanvullende vragen.  

 

Contributieachterstand - Iedereen betaalt contributie voor het lidmaatschap van de PvdA. Raadsleden en wethouders 

betalen daarnaast 3% van het bruto politieke inkomen (exclusief onkostenvergoeding, vakantiegeld en eventuele 13e 

maand) als aanvullende contributie aan de PvdA. Dat wordt landelijk geïnd. De plaatselijke afdeling kan daarnaast 

specifieke contributie vragen. De landelijke richtlijn daarvoor is 2,5%. Daar mag van afgeweken worden door de 

ledenvergadering. De specifieke contributie wordt door de afdeling geïnd.  

Kandidaten horen geen betalingsachterstand te hebben. Noch in de normale contributie, noch in de aanvullende of 

specifieke contributie.   

De afdelingssecretaris ontvangt in september een overzicht van PvdA raadsleden en wethouders in de gemeente die 

een contributie betalingsachterstand hebben op het deel dat landelijk geïnd wordt. Raadsleden / wethouders die dit 

betreft zijn van te voren hierover door het partijbestuur geïnformeerd.  

Wij verzoeken de commissie dringend eventuele contributieachterstanden, mocht het zich voordoen, mee te nemen 

in de weging van kandidaten. Alle mensen die dit betreft zijn ervan op de hoogte en zijn vaak meerdere keren op hun 

achterstand geattendeerd en gevraagd hier een oplossing voor te vinden. Partijgenoten die een betalingsachterstand 

hebben van negen maanden, worden uitgeschreven als lid van de partij.  

GESPREKS- EN INTERVIEWTECHNIEKEN 

De gesprekken met kandidaten kunnen wel eens een wat ritueel karakter hebben. Je loopt als commissie keurig je 

rijtje criteria af en de kandidaat geeft keurig antwoord. En toch zit je na afloop van het gesprek met de vraag: waren dit 

nu sociaal wenselijke antwoorden of ging dit ook nog over de werkelijkheid? Je moet, kortom, met je stijl van vragen 

stellen af en toe een laagje dieper gaan zoeken. Je wilt weten wat de kandidaat echt denkt, heeft ervaren en voelt. We 

bespreken een tweetal bruikbare technieken.  

 

Gesprekstechniek - Goed luisteren houdt in dat je je inspant om de informatie van de ander te begrijpen en dat je de 

persoon stimuleert zijn boodschap te uiten. Je toont dus belangstelling in het verhaal van de ander. Dit kun je doen 

door:  

- De kandidaat uit laten spreken: Wanneer je de kandidaat onderbreekt, bijvoorbeeld door het stellen van een 

vraag, geeft je indirect aan dat hetgeen jij wilt zeggen belangrijker is dan de boodschap van de kandidaat. Dit kan 

de kandidaat frustreren, waardoor de kandidaat teleurgesteld kan raken en afhaakt. Tip: wacht 2 seconden 

wanneer de kandidaat is uitgesproken en geef dan pas een reactie op hetgeen de kandidaat verteld heeft. 

Hierdoor weet je zeker dat de kandidaat is uitgesproken en niet onderbroken wordt in zijn verhaal. 
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- Geef een samenvatting: In een samenvatting geef je in jouw eigen woorden nog eens weer wat de kandidaat 

zojuist verteld heeft. Door het samen vatten van de boodschap van de ander kun je nagaan of je de boodschap 

goed begrepen hebt. Daarnaast geef je de kandidaat mee dat je geïnteresseerd zijn verhaal gevolgd heeft, dit 

stimuleert de kandidaat om verder te praten. Tip: Kondig de samenvatting aan door de zin bijvoorbeeld te 

beginnen met: ‘Als ik het even mag samenvatten, dan zeg je….’, ‘Klopt het dat….’, ‘Ik begrijp dat….’. Laat aan het 

eind een vraag doorklinken zodat de kandidaat gestimuleerd wordt om de samenvatting te bevestigen en indien 

nodig te corrigeren.  

- Reflecteren: Bij het voeren van een gesprek zul je te maken hebben met verschillende niveaus, namelijk 

inhoudelijk en emotioneel. Wanneer je goed luistert heb je oog en oor voor beide niveaus. Uit de intonatie en de 

gelaatsuitdrukking van de kandidaat kun je de onderliggende reactie van de kandidaat herleiden. Soms 

domineert de emotie boosheid, irritatie of angst. Door te reflecteren sta je stil bij de emotie van de kandidaat en 

laat je zien dat je de emotie hebt waargenomen en deze niet bekritiseert. De emoties worden vaak versterkt 

wanneer er niet op ingegaan wordt, hierdoor kan het gesprek een hele andere wending krijgen.  

Tip: Je kunt jouw zin beginnen met: ‘Ik zie dat je nogal van streek bent’ of ‘Ik kan me je ergernis goed 

voorstellen’. 

- Stel open vragen: Wanneer je open vragen stelt ben je onbevooroordeeld aan het luisteren en nodig je de 

kandidaat uit zijn verhaal te doen. Daarnaast ontvang je meer informatie door het stellen van een open vraag, de 

kandidaat kan de vraag immers niet met ja of nee beantwoorden. Een gesprek dat veelal bestaat uit gesloten 

vragen kan bij de kandidaat het gevoel oproepen dat hij aan een ‘kruisverhoor’ onderworpen is en dat hij zich 

daarin moet verdedigen. Tip: Open vragen beginnen veelal met: wie, wat, waar, wanneer en hoe.  

- Vermijd suggestieve vragen: Bij het stellen van een suggestieve vraag klinkt het gewenste antwoord al door. 

Hierdoor kun je sociaal wenselijke antwoorden krijgen en krijg je geen realistisch beeld van de kandidaat.  

Tip: Laat jouw eigen mening over bepaalde zaken niet in het gesprek met de kandidaat blijken. Het is belangrijk 

om de mening van de kandidaat voorop te stellen en niet jouw eigen mening.  

- Doorvragen: Soms komt het voor dat je niet goed voor ogen hebt wat de kandidaat bedoelt met zijn verhaal, 

bijvoorbeeld doordat de kandidaat zich op de vlakte houdt. Om meer helderheid te verschaffen kun je 

doorvragen, dit werkt verduidelijkend voor jou maar ook voor de kandidaat zelf. De kandidaat wordt gedwongen 

om meer diepgang in zijn verhaal te brengen en jou meer informatie te geven.  

Tip: Hier volgt een aantal vragen die je kunt stellen wanneer het je niet helemaal duidelijk is wat de kandidaat 

bedoelt: ‘Wat bedoel je met….?’, ‘Wat moet ik me daarbij voorstellen?’, ‘Kun je daar eens voorbeelden van 

noemen?’ 

- Non-verbaal stimuleren: Wanneer de kandidaat helemaal opgaat in zijn verhaal, weet je dat je de kandidaat niet 

moet onderbreken omdat dat remmend kan werken. Om de kandidaat het gevoel te geven dat je actief naar hem 

luistert, kun je denken aan non-verbale signalen. Hiermee spoor je de kandidaat aan door te gaan met zijn 

verhaal zonder hem te onderbreken.  

Tip: Knik af en toe, gebruik ‘hum…’ en ‘ja’. Daarnaast kun je de volgende zinnen gebruiken: ‘Dat begrijp ik’ of  

‘Dat herinner ik me’.  

 

Interviewtechniek: Situatie, Taak, Actie, Resultaat (+ Reflectie) - Met het gebruik van de STARR-interviewmethode wil de 

interviewer op een gestructureerde manier een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgen van het gedrag van een 

kandidaat, zonder dat hij zelf bij diens handelen aanwezig is geweest. Via de structuur Situatie, Taak (of doel), Actie, 

Resultaat en Reflectie worden voorbeelden van gedrag verzameld, waaruit naar voren komt hoe een medewerker 

opereert, welke capaciteiten al aanwezig zijn voor de uit te voeren taken en welke nog verder ontwikkeld kunnen 

worden. Een STARR-interview begint met een vraag om een situatie aan te geven uit een vorige of huidige baan 
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waarin de kandidaat gebruik maakte van een bepaalde competentie. De kandidaat wordt gevraagd deze zo precies 

mogelijk te beschrijven. Hierbij worden ook de personen meegenomen die erbij betrokken waren en de 

omstandigheden van die situatie. Vervolgens wordt van de kandidaat gevraagd te beschrijven wat precies diens taak, 

rol of functie was in de betreffende situatie. Vervolgens komt aan bod welke actie de kandidaat in dat geval heeft 

ondernomen, hoe hij de taak dus heeft uitgevoerd. Uiteindelijk komt aan de orde wat het resultaat van die actie was of 

de afloop van de betreffende situatie. Als laatste kan een korte reflectie over het resultaat volgen waarbij de volgende 

vragen horen: ‘Wat ging er goed’, ‘Wat ging er fout’ en ‘waarom was dit goed of fout’, en ‘wat zou je anders doen’? 

 

Dit kan bijvoorbeeld de volgende vragen opleveren:  

Situatie:  Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin personen of groepen verschilden van mening 

en waarin jij de opdracht of het belang had om ze op één lijn te krijgen? 

Taak:   Wat was jouw rol en/of wat wilde je bereiken? 

Actie:   Welke acties heb je ondernomen en waarom? 

Resultaat:  Welk effect leverde dit op en wat was het uiteindelijke resultaat?  

Reflectie:  Hoe kijk je hier op terug, wat ging er goed/fout en waarom, wat zou je anders doen? 

 

In bijlagen 3 vind je een serie competenties met daarbij de vragen die je hierbij kunt stellen.  

 

POLITIEKE KLANTENBINDING 

De PvdA hecht aan raadsleden en wethouders die midden in de samenleving staan, betrokken politici die weten wat er 

speelt en in contact staan met de kiezer, die aanspreekbaar en aanklampbaar zijn. Het hebben van een achterban hoort daar 

natuurlijk bij. Dezelfde achterban zal de PvdA en de kandidaat ook steunen in het campagne voeren.  

Er is soms een dunne lijn tussen betrokkenheid bij de achterban en vriendjespolitiek. Vriendjespolitiek, cliëntilisme ofwel 

politieke klantenbinding is een verschijnsel waar elke politieke partij mee te maken kan krijgen. De laatste jaren zijn er 

regelmatig mediaberichten over vriendjespolitiek of cliëntilisme bij lokale fracties. Deze berichten zijn schadelijk voor het 

imago van de politiek, de politici en de partijen. Maar het gaat ons niet om het imago. De PvdA is tegen clientelisme en wil 

integere politici in de eigen geledingen.   

Waar gaat het dan over? Wij beschouwen cliëntelisme of vriendjespolitiek als het verlenen van diensten aan (potentiële) 

kiezers door een politicus tijdens diens politiek mandaat. Diensten die niet in lijn zijn met de ideologie van de PvdA en 

waar het belang van de partij wordt ingeruild voor een persoonlijk belang. Je kunt dan denken aan het regelen van subsidie 

voor een organisatie of een persoon of een voorkeursbehandeling van die organisatie of persoon. Cliëntelisme hoeft niet 

altijd geïnitieerd te worden vanuit de politicus. Het kan ook worden afgedwongen door (potentiële) kiezers. Dan wordt een 

politicus zo onder druk gezet dat hij geen andere keuze meer lijkt te hebben dan de betreffende groep van dienst te zijn. 

Bij cliëntelisme hoeft de politicus er zelf niet financieel beter van te worden. Cliëntilisme kan leiden tot directe 

“verplichtingen” maar ook tot “verplichtingen” op termijn: bijvoorbeeld als een politicus toezegt om dingen te regelen als 

wederdienst voor stemmen.  

Kandidaatstellingscommissies gaan in gesprek met (potentiële) kandidaat-raadsleden of –wethouders. Naast alle vragen die 

aan de kandidaten worden gesteld over hun motivatie, ervaring, maatschappelijke betrokkenheid en de mate waarin de 

kandidaat in het profiel past is het belangrijk om te onderzoeken hoe potentiële kandidaten zich zullen opstellen in de 

cliëntilisme gevoelige situaties. Daarbij kan onderstaande vragenlijst je helpen. De vragenlijst is afgestemd op nieuwe 

kandidaten die niet eerder gemeenteraadslid zijn geweest. Voor zittende raadsleden kun je een aantal van deze vragen 

gebruiken om met hen terug te blikken hoe er in een bepaalde situatie gehandeld is. 
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Tips voor het gebruik: 

- Kandidaten zijn vaak nerveus, stel ze op het gemak, vertel dat er geen goed of slecht antwoord is. 

- Bij de vragen gaat het niet om een eenvoudig ja of nee. Probeer door te vragen wat iemand drijft.  

- Juist vragen over onderwerpen als vriendjespolitiek, cliëntelisme gaan vaak over de grijze gebieden. Probeer daar 

open het gesprek over te voeren, door onderzoekend en nieuwsgierig te zijn. Om een beeld te krijgen hoe je 

gesprekspartner iets vindt, is het niet handig om zelf als eerste aan te geven wat volgens jou goed of slecht is. 

- Beperk je in het eerste gesprek tot de algemene vragen en leg in de tweede ronden een aantal vervolgvragen / 

stellingen voor. 

- Zie in bijlagen 4 een overzicht van de vragen en stellingen die je een kandidaat kunt stellen dan wel voorleggen. Kies 

uit de vragenlijst een aantal vragen die je wilt voorleggen en die passen bij jullie omgeving. Alle vragen stellen heeft 

geen zin. 

- Heb het als commissieleden over het gevoel dat een kandidaat bij je oproept op dit onderwerp, is iemand open of juist 

niet, zit iemand voor jou idee te draaien of juist niet, wil iemand nadenken hierover of niet.  Is iemand aanspreekbaar 

op de term vriendjespolitiek of speelt dat alleen maar bij ‘de anderen’…. 

DE VERSLAGLEGGING 

Het gesprek is afgelopen en de kandidaat heeft de gespreksruimte verlaten. De kandidaat is ruim in de gelegenheid 

gesteld om zichzelf te laten zien. Hoe kijken de verschillende commissieleden terug op het gesprek? Gun jezelf even 

twee minuten om het gesprek op je in te laten inwerken, de aantekeningen te ordenen en de mening te vormen. Ga 

daarna over tot de verslaglegging, de beoordeling en het advies. Er zijn vele manieren om dit te doen. Maak een 

formulier waarop de nodige informatie verwerkt kan worden. Houd hierbij rekening met wat er staat geschreven in 

de profielschets, in het fractieprofiel en in de opdracht. Dat zijn immers de uitgangspunten van de commissie, op 

basis hiervan worden de argumenten gevonden om tot een lijstvolgorde te komen en zij vormen de uitgangspunten 

op het moment dat de kandidaat wordt gebeld met de boodschap of de kandidaat is geplaatst op de lijst en zo ja op 

welke plaats en daarnaast zijn dit uiteindelijk de punten waarop de leden de lijst beoordelen. 

Maak dus verslag van het gesprek en van de kandidaat. Je kunt daarin aandacht besteden aan de volgende categorieën: 

- De sfeer tijdens het gesprek.    ‘Ontspannen’, ‘zakelijk’, ‘geïrriteerd’, ‘nerveus’   

- Persoonskenmerken:  ‘Enorme drive’, ‘maakt makkelijk contact’, ‘scherp maar niet heel 

warm’, ‘ongepolijst zo nu en dan’, ‘zeer dominant’ 

- Wat is de kracht van de kandidaat: ‘Netwerker pur sang’, ‘dossiervreter’, ‘effectief’, ‘breed inzetbaar’ 

- Zwakke of te verbeteren punt(en):   ‘presentatie’, ‘argumentatie’, ‘samenwerken met anderen’ 

- Gezaghebbende deskundigheid op portefeuille(s): ‘WMO’, ‘financiën’, ‘verkeer en vervoer’ 

- Hoe ‘scoort’ de kandidaat op de competenties:  ‘Geen beeld’, ‘onvoldoende’, ‘matig’, ‘voldoende’, ‘goed’, 

‘uitstekend’ 

- Beoordeling 1:      Wel of niet geschikt voor plaatsing op de kandidatenlijst? 

- Beoordeling 2:  Verdere precisering indien wel geschikt: ‘verkiesbaar’, 

‘opvolger’, ‘lijstduwer’ 

- Beoordeling 3 (eventueel pas bij 2e gesprek):  Verdere precisering: ‘plaats 1 t/m 5’, 6 t/m 10’, 11 t/m 15’ 

- Advies voor vervolg:  Tweede gesprek nuttig/noodzakelijk, indien ‘ja’; waarop 

doorvragen? 

- Beschikbaar voor een niet-verkiesbare plaats?  beschikbaar, wil erover nadenken, niet van toepassing, etc.  

- Checklist Is gesproken over ‘lijken in de kast’, contributieachterstand, 

afwijkende standpunten, eventueel andere onderworpen 
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 DE TUSSENBALANS 
Als alle kandidaten op gesprek zijn geweest is het tijd om de hele commissie bij elkaar te roepen voor de 

tussenbalans: het bespreken van de ervaringen van de eerste gespreksronde. Bespreek het verloop van de gesprekken 

en loop alle kandidaten door. Bepaal per kandidaat hoe nu verder. We adviseren om personen die in aanmerking 

komen voor een te verwachte verkiesbare of opvolgerplaats ten minste twee keer te spreken. Dit geldt zeker voor 

nieuwe kandidaten. Bepaal per kandidaat wat je van hem/haar wilt weten, op welke onderwerpen doorgevraagd moet 

worden, wat nog onderbelicht is gebleven en wie bij het gesprek aanwezig zijn.  

 

Indien na het gesprek met de kandidaat een beoordeling is gemaakt, kan er bij de tussenbalans al een scheiding 

worden gemaakt. Wellicht kun je aan de hand van onderstaande verdeling de bespreking inrichten. Het is wel van 

belang om te weten hoeveel tijd er nog is om kandidaten te spreken en wie de kandidaat moet spreken:  

Groep 1:  Deze kandidaten komen in aanmerking voor een verkiesbare dan wel opvolgerplaats. Met deze 

personen wordt een tweede keer gesproken. 

Groep 2:  Deze kandidaten zijn wel geschikt voor de lijst, maar komen vooralsnog niet in aanmerking voor 

een verkiesbare of opvolgerplaats. Deze kandidaten worden niet uitgenodigd voor een tweede 

gesprek. 

Groep 3: Deze kandidaten zijn door de commissie op basis van een gesprek beoordeeld als niet geschikt 

voor de kandidatenlijst. Zij worden niet voor een tweede gesprek uitgenodigd.  

Groep 4: Dit is een groep kandidaten waarover de beoordeling en het advies ontbreekt of onduidelijk is. Dit 

kan meerdere redenen hebben, bijvoorbeeld meningen van de commissieleden waren verdeeld, de 

kandidaat maakte niet waar wat de commissie van hem of haar verwachtte. Deze groep (eigenlijk 

individuele gevallen) verdient over het algemeen een tweede kans. De vraag is natuurlijk wel 

waarom iemand in het eerste gesprek de verwachting niet inloste of de commissie niet kon 

overtuigen.  

 

Je zult zien dat met deze systematiek de lijst al aardig vorm krijgt. Wat nog belangrijker is, is dat soms in één 

oogopslag duidelijk wordt waar de ‘gaten’ zitten. Neem op dat moment de profielschets, het fractieprofiel en de 

opdracht er weer bij en geef antwoord op de volgende vraag: ‘Zijn de door de afdelingsvergadering gestelde wensen en eisen 

aan de kandidatenlijst haalbaar?’ Dit is niet het enige moment dat hier een inschatting van wordt gemaakt. Dit is wel 

het ultieme moment om actie te ondernemen als de wensen en eisen aan de kandidatenlijst in gevaar komen of als er 

nu al duidelijk is dat er hier en daar concessies gedaan moeten worden ten koste van de kwaliteit van de lijst. De 

commissie kan zich op het moment van de tussenbalans nog heroriënteren bij de kandidaten die wel solliciteerden 

maar nog geen uitnodiging ontvingen voor een gesprek of zelf op zoek te gaan naar mogelijke kandidaten. Mocht de 

commissie besluiten of genoodzaakt zijn om dit laatste te doen, realiseer je dan wel dat dit een uiterst gevoelig 

moment is en dat goed nagedacht moet worden wie je vraagt en met welke boodschap personen worden benaderd.  
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DE LIJST(VOLGORDE) 
Nadat alle gesprekken gevoerd zijn, heeft de kandidaatstellingscommissie de taak een voorstel te maken voor een 

ontwerplijst of de conceptkandidatenlijst op te stellen. De Kieswet geeft het maximum aantal kandidaten aan dat op 

de lijst geplaatst mag worden. De afdelingssecretaris weet dit aantal of kan informatie hierover op het gemeentehuis 

bij het bureau Verkiezingen krijgen. 

 

Kandidaten die niet op de ontwerplijst geplaatst worden, worden op de zogenoemde alfabetische lijst van niet-

geplaatsten gezet. Doel hiervan is dat zij eventueel door de kandidaatstellende ledenvergadering overgeplaatst kunnen 

worden naar de kandidatenlijst.  

 

Voor een deel is het in elkaar zetten van de ontwerpkandidatenlijst gebaseerd op persoonlijke indrukken en 

interpretaties van de profielschets door de leden van de kandidaatstellingscommissie. Echter, op de ledenvergadering 

waar de lijst wordt vastgesteld zal er naar een bijna wiskundige logica in de toelichting door de 

kandidaatstellingscommissie of het afdelingsbestuur gevraagd worden. Het is dus zaak om zoveel mogelijk 

systematiek in het opstellen van de lijst aan te brengen. 

 

Een mogelijke werkwijze kan gevonden worden door een onderscheid te maken tussen de mensen die waarschijnlijk 

in de fractie komen (de naar alle waarschijnlijkheid verkiesbare plaatsen) en de gehele lijst. 

Dit kun je als volgt doen: 

 

Selectie 1 (grove selectie) 

1. Bepaal de kwantitatieve marges tussen een goede en een slechte verkiezingsuitslag. Je weet dan ongeveer hoeveel 

fractieleden met bijbehorend aantal wethouders je in beide scenario’s zult krijgen.  

(Duidelijk zal zijn dat het niet echt handig is om het tegenvallende scenario openbaar te maken. Dit blijft dus het geheim 

van de kandidaatstellingscommissie.) 

2. Selecteer nu eerst de kandidaten die voldoen aan de criteria waar alle kandidaten aan moeten voldoen. Houdt 

rekening met de kwartkiesdeler (Kieswet): kandidaten belanden met een ‘persoonlijke’ campagne relatief snel in 

de gemeenteraad (een kandidaat heeft slechts een kwart van de kiesdeler nodig om gekozen te worden). 

Kandidaten, die echt niet over de vereisten uit het fractieprofiel beschikken, neem je dan ook niet mee naar de 

volgende selectieronde. Voorbeeld: Alkmaar kende in 2010 74.250 kiesgerechtigden. Hiervan bracht 50,49% 

haar stem. Dit kwam overeen met 37.489 stemmen. In de Alkmaarse gemeenteraad waren 37 zetels te verdelen. 

De kiesdeler is dan 37.489 / 37 = 1013,22. De voorkeursdrempel (25% van de kiesdeler) om met 

voorkeursstemmen direct verkozen te worden in Alkmaar was 253 stemmen.  

3. Selecteer vervolgens de lijsttrekker (tenzij deze door middel van een ledenraadpleging is gekozen). 

 

Selectie 2 (fijnmazige selectie) 

1. Selecteer vervolgens de zittende raadsleden die door willen gaan en die aan de criteria voldoen. Sommige 

afdelingen hebben in hun fractieprofiel een kwantitatief vernieuwingsdoel opgenomen ("Eenderde van de fractie 

moet vernieuwd worden"). De commissie zal dan moeten selecteren binnen de zittende raadsleden.  

2. Ga vervolgens na welke politieke ‘gaten’ er nu nog in de fractie zitten. Dit zijn twee soorten gaten: ten eerste zijn 

dat ‘representatieve gaten’: staan er kandidaten van elke doelgroep hoog op de lijst, zijn er voldoende 

stemmentrekkers et cetera.  Het tweede gat gaat over specifieke deskundigheden: zit er een onderwijsspecialist 
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in, iemand met kennis van (decentralisatie van de) jeugdzorg,  en hoe zit het met generalisten. Handig is het dan 

om te weten op welke inhoudelijke punten de afdeling zich in het verkiezingsprogramma wil profileren. Hieruit 

zijn aanvullende selectiecriteria af te leiden. 

 

Leg vervolgens de kandidaten na deze selectieronden naast elkaar. Er ontstaan dan drie groepen: 

Groep 1:  Kandidaten die door beide selecties heen komen. Deze hebben een grote kans op een plek op de 

ontwerplijst.  

Groep 2: Diegenen die niet aan alle criteria voldoen in de tweede selectieronde.  

Groep 3: De overigen. Zij krijgen geen plek op de  ontwerplijst.  

 

Op basis van de kandidaten die na bovengenoemde selectieronden over zijn zal vervolgens een rangorde gemaakt 

moeten worden. Bedenk daarbij dat politiek gezien vooral de volgorde van de kandidaten die tussen deze twee eerste 

groepen zitten belangrijk is. Hier kan een plaatsje hoger of lager op de ontwerplijst betekenen dat zij of daadwerkelijk 

in de raad komen of als andere uiterste zeer teleurgesteld zijn en mogelijk de partij de rug toekeren. Steek in de 

volgorde van deze groep veel energie in de afweging en argumentatie. Op de ledenvergadering zal doorgaans over 

deze plaatsen het felste gedebatteerd worden. 

 

Leg tenslotte de lijst met kandidaten die mogelijk in de fractie komen (de verkiesbare plaatsen van de ontwerplijst) 

langs de criteria voor de fractie (fractieprofiel). Zal deze groep goed kunnen samenwerken? Wordt het ook een actief 

team en gaan ze naar verwachting echt resultaat boeken? 

 

Registreer nauwkeurig de overwegingen in deze stappen. Hieruit worden in een later stadium de argumenten geput 

om de gemotiveerde lijstvolgorde te verdedigen op de kandidaatstellende ledenvergadering. 

 

Absolute regel moet zijn dat alleen kandidaten van wie de kandidaatstellingscommissie vindt dat zij geschikt zijn een 

plaats op de kandidatenlijst krijgen. Van personen, die als gevolg hiervan op de alfabetische lijst geplaatst worden, 

geeft de commissie aan waarom zij hen niet geschikt achten, aan welke criteria zij niet voldoen. 

 

Mogelijke dilemma’s - Wees als commissie voorbereid op het feit dat je geconfronteerd zult worden met dilemma’s.  

Denk bijvoorbeeld aan een kandidaat die een heel goed raadslid zal zijn, maar naar alle waarschijnlijkheid ruzie zal 

maken in de fractie, iemand die niet geschikt is, maar wel een heel groot netwerk aan potentiële kiezers met zich 

meebrengt, iemand die zich in potentie uitstekend zou kunnen ontwikkelen, maar in zijn persoonlijke en werkzame 

leven zo verschrikkelijk druk is dat je niet ziet hoe hij/zij dit zou kunnen combineren. Je kunt hier het beste mee 

omgaan door de dilemma’s uit te spreken in de commissie en deze met elkaar te toetsen aan het fractieprofiel en de 

selectiecriteria die jullie  samen hebben vastgesteld.    

 

Aandacht voor diversiteit - We kunnen aandacht voor een divers samengestelde lijst en fractie niet genoeg 

benadrukken.  Overal waar in de partij besturen, afvaardigingen en dergelijke worden gekozen of kandidatenlijsten 

voor vertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld, wordt gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging qua 

sekse en naar een evenwichtige spreiding qua leeftijd, regio en diversiteit. Laat de lijst zoveel mogelijk een 

afspiegeling van de samenleving zijn. Op die manier kan iedereen zich in de partij blijven herkennen. Bovendien 

blijkt dat divers samengestelde teams sterker opereren en creatiever zijn, omdat de diversiteit in denken en oordelen 

aan het werk gezet wordt. Bij diversiteit zijn zichtbare kenmerken van belang, zoals geslacht, leeftijd en etniciteit, 

maar ook  minder zichtbare persoonskenmerken zoals seksuele voorkeur, werkstijlen en karaktereigenschappen. 
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Een zorgvuldige en vertrouwelijke procedure - Een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie presenteert en verdedigt 

de conceptkandidatenlijst direct aan de ledenvergadering. Een adviescommissie kandidaatstelling brengt advies uit 

aan het afdelingsbestuur over conceptkandidatenlijst. In geval van een adviescommissie geldt het volgende: De 

toetsing door het afdelingsbestuur is marginaal. Dit betekent dat het afdelingsbestuur vooral op de zorgvuldigheid van 

de procedure toetst. Het afdelingsbestuur is immers procesverantwoordelijke. UIteraard kijkt het afdelingsbestuur 

ook naar de kandidaten op de lijst. Bij een goede verslaglegging over de gevolgde werkwijze en een goed gemotiveerde 

rangorde op de conceptlijst zal het afdelingsbestuur de volgorde van de lijst niet zo snel meer willen veranderen. Om 

het afdelingsbestuur niet van verbazing van haar stoel te laten vallen over de lijst kan het verstandig zijn om hen 

tussentijds informeel op de hoogte te houden. Het spreekt voor zich dat mochten onder bestuursleden zelf ook 

kandidaten zitten, zij bij deze vergadering afwezig zijn.  

In de fase dat er nog geschoven wordt met namen en plaatsen, weten de kandidaten nog van niets. En met het 

informeel overleg met het afdelingsbestuur of beoogd lijsttrekker wordt de kring van mensen die wel iets weet steeds 

groter. Dit betekent dat tussen het opstellen van de lijst door de kandidaatstellingscommissie, het vaststellen van de 

ontwerplijst door de kandidaatstellingscommissie dan wel het afdelingsbestuur en het inlichten van de kandidaten 

weinig tijd moet zitten. Want iedereen uit bestuur belooft natuurlijk de diepste geheimhouding, maar PvdA-ers zijn 

ook maar mensen.  

Dus zodra de conceptkandidatenlijst door de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie dan wel het bestuur is 

vastgesteld, worden alle mensen die zich kandidaat gesteld hebben ingelicht. Om er voor te zorgen dat je echt de 

eerste bent van wie de kandidaat hoort wat zijn plek op de lijst is, kun je dat het beste telefonisch doen. Vertel de 

kandidaten tevoren dat zij op een bepaald tijdstip gebeld worden en ga dan met een aantal commissieleden aan de 

telefoon zitten. De kans dat je iemand niet te pakken krijgt, is dan minimaal.  

 

Nu kan het gebeuren dat kandidaten die naar eigen verwachting hoog op de lijst dachten te komen teleurgesteld 

moeten worden. Zij staan op een onverkiesbare plaats of nog erger: zij staan slechts vermeld op de alfabetische lijst. 

Als de kandidaten telefonisch op de hoogte gesteld worden van hun positie op de ontwerplijst check dan of de 

kandidaat zijn kandidatuur wil handhaven. Het is namelijk heel goed mogelijk dat mensen niet op de alfabetische lijst 

of heel laag op de ontwerplijst willen staan. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat in zijn teleurstelling roept dat 

hij "zijn kandidatuur nog in beraad houdt". Op dat moment moet je glashelder vertellen dat de kandidatuur tot op de 

ledenvergadering ingetrokken kan worden, maar dat de ontwerplijst wel bijvoorbeeld de lijst over twee dagen 

gepubliceerd zal worden. Bouw minimaal één dag bedenktijd in.  

 

Afdelingsbestuur en kandidaatstellingscommissie spreken van tevoren af wanneer het embargo op de ontwerplijst 

wordt opgeheven. Een mooie vorm is om dat met een persconferentie te doen. Maar dan moet er nog wel 

nieuwswaarde zijn. Daarom kun je dat het beste enkele uren na het inlichten van de kandidaten doen. 
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SLECHT NIEUWS BRENGEN 

Het afdelingsbestuur doet er als procesverantwoordelijke goed aan heldere afspraken te maken wie de kandidaten op 

de hoogte brengt van de plek op de lijst: sommige kandidaten krijgen een goed bericht, ander een minder goed 

bericht. Een onafhankelijke commissie belt zelf met de kandidaten.  

 

De aanpak - Slecht nieuws brengen is soms heel lastig. Een zittend raadslid dat het naar eigen zeggen goed gedaan 

heeft, wordt laag op de lijst geplaatst. Een ambitieus jong lid wordt op de alfabetische lijst geplaatst. En toch zijn het 

allebei actieve partijgenoten die je niet wilt verliezen voor de activiteiten van de afdeling. Om die reden is het 

belangrijk om het slechte nieuws op een zo acceptabel mogelijke manier te brengen.  

 

Bij het brengen van slecht nieuws wordt de volgende opbouw aangeraden: 

Stap 1:  Geef direct het slechte nieuws. Snij het niet in plakjes om ze in het gesprek te verdelen. De 

kandidaat die het slechte nieuws in plakjes ontvangt, zal gedurende het hele gesprek blijven 

denken ‘komt er nog meer over me heen?’ Dus geef bij het slechte nieuws ook direct de 

bijbehorende argumentatie van de kandidaatstellingscommissie. Overigens niet in de verwachting 

dat de ander dit dan al accepteert. 

Stap 2:  Biedt vervolgens ruimte om het slechte nieuws te verwerken. Je kunt deze verwerking stimuleren. 

Vlak na het slechte nieuws kan dat het beste door reflecties ("Valt tegen hè, vervelend is dat"), 

waarbij de boodschap nog eens herhaald wordt. 

Let hierbij goed op: Allerlei verwerkingsreacties zijn mogelijk: ontkennen, 'vergeten', agressie, 

'vermoorden van de boodschapper', et cetera. 

Een bijzondere vorm van verwerking die je vooral in een politieke organisatie kunt verwachten is 

rationaliseren, het vragen om nadere informatie of het betwijfelen van je competentie. Dit kan nog 

steeds wijzen op het verwerken van het slechte nieuws. Als je dan nadere informatie geeft of uitlegt 

dat je toch echt die ontwerplijst mag samenstellen, zal dat feilloos genegeerd worden. Beter kun je 

in zo'n geval het slechte nieuws nog eens herhalen. 

Stap 3:  Op een geven moment herstelt de ander zich zodanig dat hij weer informatie opneemt. "Nou ja, 

het is niet anders", "Wat nu?" kunnen zulke signalen zijn. Je kunt vanaf dit moment met enig 

resultaat het slechte nieuws kort toelichten en informatie geven over de gevolgen. Check heel goed 

of de informatie geaccepteerd wordt. Maak zonodig een vervolgafspraak om nog eens terug te 

kijken. 

Stap 4:  Hoe terecht het slechte nieuws ook is, je voelt je wellicht toch een beetje de beul. Heel graag wil je 

de kandidaat advies geven over wat hij verder moet doen. Maar te vroeg gegeven advies zal steevast 

genegeerd worden. Dus de emoties moeten min of meer verwerkt zijn. De beste methode om 

advies te geven in dit soort gevallen is als het slachtoffer zelf met voorstellen komt. Reageer dan 

vooral ordenend. "Wat zijn nu je mogelijkheden, en wat zijn daar de voors en tegens van? Laten we 

het eens op een rijtje zetten, hoe is dat op te lossen". 
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Valkuilen - Het helpt als je je voorneemt om voor je boodschap te gaan staan. Laat dus nooit twijfel bestaan en geef 

geen ruimte voor eigen interpretaties. De belangrijkste valkuilen bij slecht-nieuws-gesprekken zijn: 

- Het verschuilen: "Van mij persoonlijk had je wel op de lijst gemogen, maar de anderen hadden bezwaren”. 

- Pil vergulden: "Oké, je komt niet op de ontwerplijst, maar dat heeft wel weer als voordeel dat je meer tijd aan de 

werkgroep milieu kunt besteden”.  

- Twee beentjes er af: "Oké, je komt misschien erg laag op de ontwerplijst, maar er waren ook mensen die je op de 

alfabetische lijst wilden zetten”.  

- Marchanderen: "Goed ik zal tegen de kandidaatstellingscommissie zeggen dat jij het onrechtvaardig vindt om als 

ervaren kandidaat niet op de ontwerplijst te komen. En wie weet wat er in de ledenvergadering gebeurt ..." 

- Onhaalbare toezeggingen doen: "Je staat nu wel laag op de lijst, maar ik kan aan de kandidaatstellingscommissie 

voorstellen dat je toch tweede opvolger wordt. En met het verloop in onze fractie zou je dan toch nog binnen twee 

of drie jaar in de raad kunnen komen”.  

 

 

DE VASTSTELLING VAN DE LIJST IN DE 

LEDENVERGADERING  
  

Dit onderdeel geldt enkel voor de situatie van onafhankelijke commissie. We adviseren een onafhankelijke 

kandidaatstellingscommissie in de voorbereiding op de kandidaatstellende ledenvergadering het verloop met het 

afdelingsbestuur door te spreken. In het geval een commissie advies heeft uitgebracht aan het afdelingsbestuur, dan 

ligt de verantwoordelijkheid voor de verantwoording bij het afdelingsbestuur 

  

Uiteindelijk wordt de kandidatenlijst door de ledenvergadering vastgesteld. Kandidaten kunnen stijgen en dalen op de 

lijst, van de alfabetische lijst van niet-geplaatsten naar de kandidatenlijst overgeplaatst worden. Al naar gelang de 

cultuur van de afdeling kan het heftig toegaan op een dergelijke vergadering. Er zijn veel afdelingen die het voorstel 

van de kandidaatstellingscommissie of het afdelingsbestuur, mits goed gemotiveerd, zonder problemen volgen. Maar 

er zijn ook afdelingen waarbij het vaststellen van de lijst een 'politiek' moment bij uitstek is. Gewone leden kunnen 

heel concrete invloed uitoefenen en dat laten ze zich niet ontnemen. Lijsten kunnen in zo’n geval dan nog wel eens 

door elkaar geschud worden. 

 

Ook is het niet ongebruikelijk als op de ledenvergadering ineens allerlei leden opduiken die je daar nooit ziet. 

Waarschijnlijk is er gelobbyd door kandidaten. Vrienden en kennissen, die uiteraard lid zijn van de partij, worden 

meegenomen naar de vergadering om hoger op de lijst te komen. Op zich mag dat en is daar niks mis mee. Maar de 

vraag is wel of het de kwaliteit en de balans van een lijst waar een commissie zich wekenlang over gebogen heeft ten 

goede komt. 

 

Wie is eigenlijk lid? - De afdelingssecretaris kan via www.pvda.nl  onder ‘mijn pvda’ in de rubriek ‘ledenadministratie’ 

een lijst maken van alle leden die vier weken voor de kandidaatstellende vergadering lid zijn geworden, oftewel 
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stemrecht (ledenrecht) hebben tijdens de kandidaatstellende vergadering. Deze lijst kan tevens fungeren als 

presentielijst die door de aanwezigen wordt getekend. 

 

Stembriefjes - De afdelingssecretaris heeft voldoende stembriefjes bij zich (diverse kleuren), die worden uitgedeeld aan 

de leden met ledenrecht, na het tekenen van de presentielijst. Stemmen over personen gaat immers niet via 

handopsteken. Leden kunnen alleen stemmen als zij bij de kandidaatstellende vergadering aanwezig zijn; het 

machtigen van een ander is dus niet mogelijk. Stembriefjes zijn niet overdraagbaar. Indien leden de vergadering 

vroegtijdig verlaten wordt het stemmateriaal ingeleverd bij het stembureau. 

 

Alle relevante stukken - De afdelingssecretaris heeft alle relevante stukken bij zich; de uitnodiging van de 

kandidaatstellende vergadering, de agenda, het tijdschema, het fractieprofiel, de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement, de ledenlijst/presentielijst, het verkiezingsprogramma en alle interne bereidverklaringen. 

 

Voorbereiding op de ledenvergadering - Voordat de behandeling van de ontwerplijst begint, worden de volgende stappen 

gezet: 

- De afdelingssecretaris checkt alle kandidaten op hun lidmaatschap en of de eventuele betalingsachterstanden 

zijn geregeld 

- De rolverdeling voor de verdediging van de ontwerp-kandidatenlijst wordt gemaakt 

- Is de voorzitter van de avond bekend en degene die in eerste instantie de lijst zal verdedigen. 

 

Voorafgaand aan de vaststelling - In de kandidaatstellende vergadering zelf wordt voordat de behandeling van de 

ontwerplijst begint: 

- Alle kandidaten gevraagd of zij het gehele vastgestelde verkiezingsprogramma onderschrijven. Op onderdelen 

kan een kandidaat een voorbehoud maken. Dat moet hij kenbaar maken aan de ledenvergadering vóórdat er over 

hem gestemd wordt.  

- Wordt aan de afdelingsvergadering meegedeeld dat alle kandidaten de interne bereidverklaring (op tijd) hebben 

getekend en dat deze in het bezit zijn van de afdelingssecretaris. 

 

Overtuig de ledenvergadering - Een aantal tips om de ledenvergadering te overtuigen van de ontwerplijst: 

- Het afdelingsbestuur en de kandidaatstellingscommissie nemen de leden nog eens mee langs de hele procedure: 

dus de opdracht van de kandidaatstellingscommissie, het fractieprofiel, vervolgens de criteria waarop de 

kandidaten geselecteerd werden en tenslotte de ontwerp-kandidatenlijst. Een resumé wordt schriftelijk aan de 

leden gestuurd voorafgaand aan  de kandidaatstellende vergadering en wordt als ‘inleiding’ tot de behandeling 

van de ontwerplijst nog eens mondeling gemeld. 

- Een duidelijke en samenhangende toelichting door de kandidaatstellingscommissie en verslaglegging van de 

door haar gevolgde werkwijze. Hoe is het fractieprofiel vertaald in criteria? Op welke wijze zijn doelgroepen op 

de lijst vertegenwoordigd en op welke wijze de benodigde specialismen voor de komende raadsperiode? Kan de 

fractie als geheel goed samenwerken? Met dit verhaal probeert de kandidaatstellingscommissie aan te geven dat 

de ontwerp-kandidatenlijst een onderlinge samenhang vertoont en dat er niet naar willekeur mensen gewisseld 

kunnen worden. Beoogde specialismen of representanten van doelgroepen vallen dan weg. Veel aandacht zal in 

de argumentatie moeten worden gegeven aan de kandidaten ‘op het randje’. Juist die plekken zullen naar 

verwachting omstreden zijn.  
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- Verdedig de volgorde van de ontwerp-kandidatenlijst met gemotiveerde argumenten. Indien er toch 

tegenkandidaten worden gesteld, blijf in positieve zin de 'eigen' kandidaat verdedigen, zeg geen slechte dingen 

over de tegenkandidaat. Meld deze 'spelregel' ook vooraf op de ledenvergadering. 

- De kandidaatstellingscommissie kan tijdens de ledenvergadering wijzen op de gevaren voor kandidaten die via 

een al te duidelijke lobby alsnog op de lijst komen: tot lang na de verkiezing in de raad kan het fractieleden 

nagedragen worden dat zij ‘eigenlijk niet helemaal zuiver in de raad gekomen zijn’. 

- Tenslotte kunnen afdelingsbestuur en kandidaatstellingscommissie ook zelf voorafgaande aan de 

ledenvergadering proberen steun te verwerven voor de ontwerplijst. Een goede steun in de rug is bijvoorbeeld als 

de overgrote meerderheid van de kandidaten zelf het eens is met de lijst en dat ook wil uitspreken. Dat openlijke 

steun van de topkandidaten dan onontbeerlijk is, behoeft geen betoog.   
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BIJLAGEN 

 Bestaande uit: 

 

1. Datumschema uiterlijke data voor GR2014 

2. De meest relevante artikelen in de statuten en het huishoudelijk reglement 

3. Vragenlijst STARR 

4. Politieke klantenbinding 
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BIJLAGE 1:  

DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR 

DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN 

2014 
 

Dit schema is opgesteld op basis van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij en beschrijft de 

formele handelingen die gedurende dit proces verricht moeten worden. 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 

 

NB: Dit schema gaat uit van gemeenteraadsverkiezingen op 5 maart 2014. Momenteel ligt er een voorstel bij de Raad van State 

om deze datum te wijzigen. (5 maart is Aswoensdag). Zodra er een definitief besluit is, zal het schema in aangepaste vorm naar 

de afdelingen verzonden worden. 

 

April 2013:  

Aan de leden van de afdeling wordt bekend gemaakt in welke periode en voor welke datum (maandag 3 september 2013) 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 1 oktober 2013) 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 3 september 2013:  

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 10 september 2013 bij de secretaris binnen te zijn. 

 

Maandag 10 september 2013: 

- 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. 

- het afdelingsbestuur dient te checken of de kandidaat een contributieachterstand heeft. (En voor de zittende raadsleden ook de 

afdracht die geldt voor leden met een politieke functie binnen de partij.) 
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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 1 oktober 2013:  

- 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 kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben gemeld, vindt in de periode van zaterdag 27 oktober tot 

en met dinsdag 6 november 2013 een ledenraadpleging plaats. 

- Het afdelingsbestuur controleert of de handtekeningen afkomstig zijn van leden van de desbetreffende afdeling. 

- Het afdelingsbestuur laat kandidaten de interne bereidverklaring en erecode tekenen door de kandidaten. 

 

Zaterdag 27 oktober t/m dinsdag 6 november 2013: 

Ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap. Het afdelingsbestuur kan een aanbeveling ten aanzien van de kandidaten 

meesturen. (art. 5.6 lid 4 HHR). 

 

Woensdag 7 november 2013: 

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. 

 

5 tot en met 20 november 2013: 

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: 22 november 2013: 

Het afdelingsbestuur zendt het ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst (en in voorkomend geval de 

alfabetische lijst van nietgeplaatsten) 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. 

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.  
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Uiterste datum: 5 december 2013 (6 weken voor de officiële kandidaatstellingsdatum) 

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 vatgesteld (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. 

 

Dinsdag 21 januari 2014 

Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie. 

NB: De meeste gemeentes bieden de mogelijkheid tot proefinlevering. Maak daar gebruik van! 

 

Woensdag 5 maart 2014 

Verkiezingen leden gemeenteraden.
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BIJLAGE 2:  

RELEVANTE ARTIKELEN UIT DE STATUTEN EN 

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Reglementen van de Partij van de Arbeid 2012, Deel 5. Deelname aan het lokaal bestuur 

 

Artikel 5.1. De gemeenteraadsfractie 

1. De leden van de gemeenteraad die verkozen zijn op één gezamenlijke lijst onder de naam Partij van de Arbeid 

vormen de gemeenteraadsfractie van de partij. 

2. Indien de afdelingsvergadering dat heeft goedgekeurd, vormen de gemeenteraadsleden van de partij één fractie met 

gemeenteraadsleden van één of meer andere partijen of zijn onderdeel van een fractie van een lokale groepering waarin 

de partij deelneemt. 

 

Artikel 5.2. De taken van het afdelingsbestuur bij de deelname aan het lokaal bestuur 

1. De taken van het afdelingsbestuur zijn: 

a. het werven van potentiële kandidaten voor een positie in het lokaal bestuur; 

b. het organiseren van de kandidaatstelling voor de gemeenteraad en het zorg dragen voor de activiteiten die daarbij 

moeten plaatsvinden; 

c. indien de afdelingsvergadering gekozen heeft voor het houden van een ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap, 

dient een lijst opgesteld te worden van geschikte personen uit de kandidaten die voldoende handtekeningen kunnen 

overleggen; 

d. het toetsen van kandidaten aan de vooraf in de profielschets geformuleerde eisen; 

e. het opstellen, toelichten en verdedigen van de ontwerpkandidatenlijst; 

f. het voorbereiden van een ontwerpverkiezingsprogramma; 

g. het voeren van voortgangsgesprekken met en beoordelen van (de leden van) de zittende fractie en door de fractie 

voorgedragen wethouders. 

2. Het afdelingsbestuur kan zich bij de in lid 1 genoemde taken, zoals bijvoorbeeld vermeld in sub d, e en f, laten 

bijstaan door een commissie, waarbij de verantwoordelijkheid van het bestuur voor die taak onverlet blijft. 

3. De afdelingsvergadering kan besluiten om het voorbereiden, vaststellen en verdedigen van een 

ontwerpkandidatenlijst, zoals vermeld in lid 1, sub d en e, in handen te geven van een onafhankelijke 

kandidaatstellingscommissie. De afdelingsvergadering kan besluiten andere taken in handen te leggen van een 

commissie die wordt ingesteld door de afdelingsvergadering. 

 

Artikel 5.3. De voorbereiding van de deelname aan de verkiezingen 

1. Het partijbestuur stelt ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen een schema van voorbereiding op, dat uiterlijk 

18 maanden vóór deze verkiezingen wordt gepubliceerd. Het afdelingsbestuur neemt dit schema bij zijn 

werkzaamheden in acht. Dit schema vermeldt in elk geval de uiterste datum waarop een profielschets wordt 



 

 
 
 

 

 

 
 

32

gepubliceerd en de uiterste datum waarop leden bij het afdelingsbestuur een gemotiveerde sollicitatiebrief kunnen 

indienen. 

2. Uiterlijk 15 maanden voor de datum van de gemeenteraadsverkiezingen stelt de afdelingsvergadering vast of 

deelgenomen wordt aan deze verkiezingen en op welke wijze. 

3. Indien wordt besloten aan de verkiezingen deel te nemen, stelt de afdelingsvergadering uiterlijk 14 maanden voor de 

datum van de gemeenteraadsverkiezingen een draaiboek vast voor de voorbereidingen van deze verkiezingen. 

Daaronder vallen in elk geval de werkwijze bij het opstellen van het ontwerpverkiezingsprogramma, de profielschets en 

de ontwerpkandidatenlijst. 

4. In de vergadering bedoeld in lid 3 stelt de afdelingsvergadering tevens vast of er voor de vervulling van de positie 

van lijsttrekker een ledenraadpleging wordt gehouden. Als een dergelijke beslissing niet op dat moment wordt 

genomen, kan niet op een later moment alsnog besloten worden om een ledenraadpleging hierover te houden. 

5. In de vergadering bedoeld in lid 3 wordt tevens besloten of de ontwerpkandidatenlijst wordt opgesteld door het 

afdelingsbestuur of door een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie. Indien voor de werkzaamheden inzake de 

kandidaatstelling het afdelingsbestuur minder dan 3 leden telt, moet een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie 

worden ingesteld. Ook wordt op deze afdelingsvergadering 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. 

6. Indien het afdelingsbestuur de ontwerpkandidatenlijst opstelt, nemen bestuursleden die kandidaat zijn of voornemens 

zijn kandidaat te zijn, danwel nauwe betrekkingen onderhouden met beschikbare kandidaten, tot aan de vaststelling van 

de kandidatenlijst geen deel aan de beraadslagingen en andere activiteiten inzake de opstelling van de 

ontwerpkandidatenlijst. 

7. Indien tot de instelling van een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie is besloten, worden de leden daarvan 

benoemd door de afdelingsvergadering. Deze commissie stelt de conceptprofielschets en de ontwerpkandidatenlijst op 

en legt deze rechtstreeks voor aan en verdedigt deze op de afdelingsvergadering. Het afdelingsbestuur heeft in dat geval 

een facilitaire taak. 

8. Indien een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie de ontwerpkandidatenlijst opstelt, kunnen leden die kandidaat 

zijn of voornemen kandidaat te zijn, danwel nauwe betrekkingen onderhouden met beschikbare kandidaten, geen deel 

uitmaken van een dergelijke commissie. De leden van de zittende gemeenteraadsfractie of wethouders kunnen geen deel 

uitmaken van een dergelijke onafhankelijke kandidaatstellingscommissie. 

9. Het afdelingsbestuur kan zich door een adviescommissie laten bijstaan. De bepalingen voor het afdelingsbestuur 

inzake het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst zijn gelijkelijk van toepassing voor de werkzaamheden en de 

samenstelling van een dergelijke commissie. Leden van de zittende gemeenteraadsfractie of wethouders kunnen geen 

deel uitmaken van een dergelijke adviescommissie. Ook indien het afdelingsbestuur zich laat bijstaan door een 

adviescommissie, stelt het afdelingsbestuur de ontwerpkandidatenlijst vast en legt deze aan de afdelingsvergadering 

voor. 

10. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden door de afdelingsvergadering vastgesteld. Mochten er meer 

afdelingen in één gemeente liggen, dan vormen alle leden van de betreffende afdelingen een gezamenlijke vergadering. 

Liggen er echter meer gemeenten in één afdeling dan worden besluiten ten aanzien van die gemeenten alleen door de 

leden van de afdeling genomen die in de betreffende gemeente wonen. 

11. 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. 

12. Het afdelingsbestuur draagt tot de dag van de verkiezingen zorg voor de eventuele afstemming met andere partijen, 

zoals besprekingen over een lijstverbinding, samenwerking in de campagne of de vorming van een gezamenlijke fractie. 
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Artikel 5.4. De besluitvorming over het verkiezingsprogramma 

1. Het ontwerpverkiezingsprogramma wordt opgesteld door of onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. 

2. De afdelingsvergadering stelt uiterlijk 6 weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum het verkiezingsprogramma 

vast. De vaststelling van het verkiezingsprogramma gaat vooraf aan het vaststellen van de kandidatenlijst. 

3. Het afdelingsbestuur zendt minstens 2 weken voor de afdelingsvergadering waarin het verkiezingsprogramma wordt 

vastgesteld, het ontwerpverkiezingsprogramma toe aan de leden van de afdeling. Daarbij wordt bekend gemaakt hoe de 

leden amendementen kunnen indienen en voor welke datum die beschikbaar moeten zijn. 

4. In de vergadering waarop het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld, zijn de leden die woonachtig zijn in de 

gemeente waarin de verkiezingen plaatsvinden stemgerechtigd. 

De vergadering is openbaar, maar kan door de vergadering besloten worden verklaard. 

5. Een lid van een gemeenteraadsfractie is gebonden aan het verkiezingsprogramma dat voor deze verkiezingen is 

vastgesteld, tenzij hij voordat de ontwerpkandidatenlijst in behandeling wordt genomen door de afdelingsvergadering 

schriftelijk een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud heeft kenbaar gemaakt ten opzichte van onderdelen van het 

programma. 

6. De in lid 5 bedoelde binding wordt opgeheven, wanneer het afleggen van verantwoording over een afwijking van het 

verkiezingsprogramma niet leidt tot de terugroeping van het betrokken fractielid. 

7. Bij de besluitvorming over de vaststelling van het verkiezingsprogramma worden de bepalingen inzake de 

vergaderorde en besluitvorming, zoals beschreven in deel 1 van de reglementen, in acht genomen. 

 

Artikel 5.5. Profielschets en kandidaatstelling 

1. Alvorens de kandidaatstelling geopend wordt, wordt door het afdelingsbestuur of door de onafhankelijke 

kandidaatstellingscommissie, na overleg met de gemeenteraadsfractie, de profielschets van de toekomstige 

gemeenteraadsfractie opgesteld en aan de afdelingsvergadering voorgelegd ter vaststelling. De profielschets bevat een 

advies betreffende de gewenste samenstelling van de fractie en de eisen waaraan de individuele fractieleden moeten 

voldoen. In de profielschets wordt apart aandacht besteed aan de lijsttrekker, de fractievoorzitter en de wethouder(s). In 

de profielschets wordt in elk geval opgenomen dat bij de samenstelling van de fractie wordt gestreefd naar een gelijke 

vertegenwoordiging qua sekse en naar een evenwichtige spreiding qua leeftijd en diversiteit. 

2. Aan de leden van de afdeling wordt door het afdelingsbestuur bekend gemaakt in welke periode en voor welke datum 

men zich kandidaat kan stellen en op welke wijze dat moet gebeuren. Tevens wordt de vastgestelde profielschets onder 

de aandacht gebracht. 

3. Leden van de partij kunnen zich schriftelijk of per mail aan de secretaris van het afdelingsbestuur als kandidaat 

aanmelden. Zij overleggen daarbij een gemotiveerde sollicitatiebrief en andere informatie die bij de aankondiging in lid 

2 werd gevraagd. 

4. Zodra de secretaris deze aanmelding ontvangt, wordt aan het kandiderend lid een bereidverklaring en een verklaring 

ter ondertekening toegezonden als bedoeld in artikel 1.28. lid 3 van deel 1 van de reglementen. Pas als de secretaris de 

bereidverklaring en de in de vorige volzin bedoelde verklaring, beide door de kandidaat ondertekend, heeft ontvangen 

voor de datum als vermeld in het in artikel 3, lid 3 bedoelde draaiboek, kan het lid tot de procedure worden toegelaten. 

Aanvullend hierop kan door of namens het bestuur of de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie op elk moment 

van de kandidaatstellingsprocedure aan een kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag worden gevraagd. 

5. Het afdelingsbestuur kan een lid de toegang tot de kandidaatstellingsprocedure weigeren als dat lid duidelijk niet past 

in de vastgestelde profielschets danwel dat te verwachten is dat het toelaten van deze kandidaat de partij ernstige schade 

zal toebrengen. Dit wordt het lid minstens 5 weken voor de vaststelling van de kandidatenlijst schriftelijk bericht. 

Hierbij wordt hem de beroepsmogelijkheid meegedeeld. 6. Wanneer een kandidaat niet (meer) wordt toegelaten tot de 

kandidaatstellingsprocedure, heeft deze het recht om binnen 7 dagen schriftelijk in beroep te gaan bij de 
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beroepscommissie. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking inzake de werkzaamheden ten behoeve 

van het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst. De beroepscommissie kan een nadere schriftelijke motivering vragen 

aan het afdelingsbestuur of het betrokken lid dan wel hen oproepen om gehoord te worden. 

7. De beroepscommissie toetst of het afdelingsbestuur of de onafhankelijke commissie in redelijkheid tot zijn besluit 

heeft kunnen komen. De beroepscommissie doet uitspraak binnen 14 dagen na de ontvangst van het beroepschrift. Deze 

uitspraak wordt het betrokken lid onverwijld meegedeeld en is niet vatbaar voor hoger beroep. De uitspraak is 

vertrouwelijk. 

8. Indien het beroep gegrond wordt verklaard, wordt de kandidatuur van het betrokken lid direct in de 

kandidaatstellingsprocedure betrokken. Het lid wordt alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of op de alfabetische lijst van 

niet geplaatste kandidaten geplaatst. Indien de ontwerpkandidatenlijst reeds is gepubliceerd, wordt de aangepaste 

ontwerpkandidatenlijst met de alfabetische lijst van niet geplaatste kandidaten zo spoedig mogelijk aan de leden 

gezonden. 

 

Artikel 5.6. De ledenraadpleging over de lijsttrekker 

1. De ledenraadpleging over de positie van lijsttrekker vindt alleen plaats indien de afdelingsvergadering bij het 

vaststellen van de verkiezingsprocedure als bedoeld in artikel 5.3. lid 3 bepaald heeft een ledenraadpleging te houden 

over de vervulling van de positie van lijsttrekker. Als niet op dat moment beslist is tot het houden van een 

ledenraadpleging, kan niet in een later stadium alsnog besloten worden een ledenraadpleging te houden. 

2. De ledenraadpleging die bedoeld is om een lijsttrekker aan te wijzen, wordt op een zodanig tijdstip gehouden, dat de 

uitslag tijdig bekend is om de beoogd lijsttrekker in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen voor de 

vaststelling van het ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst. 

3. Kandidaten die zich aanmelden voor een lijsttrekkerverkiezing, dienen daarbij de handtekeningen van minstens 10% 

van de stemhebbende leden van de afdeling te overleggen, of bij afdelingen met minstens 500 leden minstens 50 

handtekeningen. Indien niet minstens twee kandidaten voldoende handtekeningen kunnen overleggen en naar het 

oordeel van het afdelingsbestuur of de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie voldoende geschikt zijn voor de 

positie van lijsttrekker, vervalt de ledenraadpleging. 

4. Het afdelingsbestuur kan bij de ledenraadpleging over de verkiezing van de lijsttrekker een aanbeveling aan de leden 

doen ten aanzien van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap. 

5. Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor dat bij de ledenraadpleging de bepalingen inzake de ledenraadpleging in 

hoofdstuk 1.2. van deel 1 van de reglementen in acht worden genomen. 

 

Artikel 5.7. Het voorbereiden en opstellen van de ontwerpkandidatenlijst 

1. Het afdelingsbestuur stelt op basis van de profielschets een lijst van kandidaten in volgorde op en plaatst de overige 

kandidaten op de alfabetische lijst van niet geplaatste kandidaten. 

2. Indien het afdelingsbestuur conform artikel 5.3. lid 9 voor deze werkzaamheden een adviescommissie heeft ingesteld, 

dan kunnen in deze commissie bestuursleden deelnemen. Deze commissie rapporteert aan het afdelingsbestuur. Het 

afdelingsbestuur stelt vervolgens de ontwerpkandidatenlijst vast. 

3. Het afdelingsbestuur hoort de kandidaten en baseert zich verder op de profielschets, de adviezen van de zittende 

fractievoorzitter en, indien bekend, de beoogd lijsttrekker. Daarnaast worden de uitkomsten van de gevoerde 

voortgangsgesprekken en de ervaringen van het afdelingsbestuur in de oordeelsvorming betrokken. 

4. Mocht het afdelingsbestuur van mening zijn dat de aanmelding van kandidaten ontoereikend is, dan kan het bestuur 

uit eigen beweging actief zoeken naar geschikte kandidaten en deze aan de lijst toevoegen. Dergelijke kandidaten 

kunnen pas deel uitmaken van de procedure als zij voldoen aan het gestelde in artikel 5.5. lid 4. 

5. Het is toegestaan leden die aan de bestuurshandelingen met betrekking tot de kandidaatstelling hebben deelgenomen 
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met instemming van de afdelingsvergadering aan het laatste deel van de vastgestelde kandidatenlijst toe te voegen. 

6. Een kandidaat kan zich te allen tijde terugtrekken, tot aan het moment dat hem door de vergadering een plaats is 

toegewezen op de kandidatenlijst. 

7. De schriftelijke toelichting op de kandidaten kan door het afdelingsbestuur beperkt worden tot de kandidaten 

op de ontwerpkandidatenlijst. 

8. Het afdelingsbestuur deelt voor het publiceren van de ontwerpkandidatenlijst de kandidaat diens voorziene plaats op 

de ontwerpkandidatenlijst mee. 

9. Het afdelingsbestuur kan na de mededeling aan de kandidaten van hun plaats op de ontwerpkandidatenlijst de 

ontwerpkandidatenlijst bijstellen of aanvullen tot het moment van publicatie. 

 

Artikel 5.8. De besluitvorming over de ontwerpkandidatenlijst 

1. De afdelingsvergadering stelt uiterlijk 6 weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum de kandidatenlijst vast uit 

de leden die vermeld zijn op de ontwerpkandidatenlijst en de alfabetische lijst van niet geplaatste kandidaten. 

2. Het afdelingsbestuur zendt minstens twee weken voor de afdelingsvergadering waarin de kandidatenlijst wordt 

vastgesteld, de ontwerpkandidatenlijst toe aan de leden van de afdeling. De reeds eerder vastgestelde profielschets 

wordt bij de ontwerpkandidatenlijst gevoegd. 

3. Aan de afdelingsvergadering waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld, nemen deel de leden die woonachtig zijn 

in de gemeente waarin de lijst zal uitkomen. 

De vergadering is openbaar, maar kan door de vergadering besloten worden verklaard. 

4. De afdelingsvergadering kan de behandeling van de ontwerpkandidatenlijst niet eerder starten dan nadat het 

verkiezingsprogramma is vastgesteld. 

5. De voorbehouden die kandidaten bij het verkiezingsprogramma hebben gemaakt, worden voor de behandeling van de 

ontwerpkandidatenlijst bekend gemaakt. 

6. De afdelingsvergadering waarin de kandidatenlijst wordt vastgesteld, wordt voorgezeten door de voorzitter van de 

afdeling. Deze kan zich door een ander laten vervangen. 

7. Vóór het vaststellen van de kandidatenlijst wordt aan de leden door middel van een algemene beschouwing de 

gelegenheid gegeven om de werkwijze van het afdelingsbestuur of de onafhankelijke commissie bij het voorbereiden en 

vaststellen van de ontwerpkandidatenlijst te bespreken, alsmede om algemene zaken betreffende de 

ontwerpkandidatenlijst te bespreken zonder dat daarbij geduid wordt op individuele kandidaten. 

8. Bij het vaststellen van de volgorde van de kandidatenlijst worden de bepalingen van hoofdstuk 1.1. van deel 1 van de 

reglementen in acht genomen, in het bijzonder die van artikel 1.12. 

9. De toelichting op de werkwijze van het afdelingsbestuur en de motivering van de volgorde op de 

ontwerpkandidatenlijst gebeurt door het afdelingsbestuur. 

10. De afdelingsvergadering kan al dan niet op advies van het afdelingsbestuur haar zienswijze geven over de 

geschiktheid van kandidaten voor het fractievoorzitterschap of het wethouderschap. Deze zienswijze is een 

zwaarwegend advies aan de fractie. De gemeenteraadsfractie kiest de fractievoorzitter en beslist over de voordracht van 

de wethouder(s), maar zal zich bij afwijking van de zienswijze van de afdelingsvergadering daarover verantwoorden 

aan de afdelingsvergadering. 

11. Indien een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie is ingesteld, neemt deze commissie de taken over die in dit 

artikel (behoudens lid 12) en artikel 5.7. zijn opgedragen aan het afdelingsbestuur. 

12. Het afdelingsbestuur draagt zorg voor publicatie van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst en voor 

inschrijving bij het hoofdstembureau. 
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Artikel 5.9. De lijstverbinding 

De afdelingsvergadering stelt vast of en met welke andere partij(en) een lijstverbinding aangegaan zal worden. 

 

Artikel 5.10. De positie van de lijsttrekker 

1. De beoogd lijsttrekker heeft het recht het afdelingsbestuur over het ontwerpverkiezingsprogramma en de 

ontwerpkandidatenlijst te adviseren voordat de besluitvorming hierover in het afdelingsbestuur plaatsvindt. 

2. De beoogd lijsttrekker heeft het recht in de vergadering(en) waarin het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 

worden vastgesteld, zijn visie hierop kenbaar te maken voorafgaande aan stemmingen hierover. 

 

Artikel 5.11. De vorming van het college van burgemeester en wethouders 

1. De gemeenteraadsfractie zorgt dat het afdelingsbestuur de onderhandelingen goed kan volgen en in staat is om de 

fractie hierover te adviseren. Een vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur woont de vergaderingen hierover van de 

fractie bij met raadgevende stem. 

2. Een vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur woont de binnen partijverband te voeren selectiegesprekken met 

kandidaten voor het wethouderschap bij met raadgevende stem. Deze vertegenwoordiger voorziet de ledenvergadering 

tijdig van informatie. 

3. Indien de gemeenteraadsfractie met (een) andere fractie(s) overeenstemming heeft bereikt over een coalitieakkoord 

en de collegesamenstelling, legt de fractie, alvorens tot ondertekening over te gaan, aan de afdelingsvergadering 

verantwoording af over het bereikte onderhandelingsresultaat. Om deel te nemen aan het college van burgemeester en 

wethouders, dient de afdelingsvergadering in te stemmen met deelname. 

4. In geval van een tussentijdse vacature in het college van burgemeester en wethouders waarbij de 

gemeenteraadsfractie in de gelegenheid is een kandidaat voor te dragen, gelden zoveel mogelijk de bepalingen uit dit 

reglement inzake de selectie en voordracht van wethouders. 

5. Voor zover het coalitieakkoord afwijkt van het verkiezingsprogramma, treedt het in de plaats van het 

verkiezingsprogramma, totdat de gemeenteraadsfractie haar steun aan het coalitieakkoord intrekt. Wanneer het 

coalitieakkoord niet in een aangelegenheid voorziet, is de fractie gebonden aan het eigen verkiezingsprogramma. 

 

Artikel 5.12. Het functioneren van de gemeenteraadsfractie en het voeren van voortgangsgesprekken 

1. De gemeenteraadsfractiefractie en de individuele fractieleden bevorderen de verwezenlijking van de doelstellingen 

van de partij en in het bijzonder van het verkiezingsprogramma in de gemeenteraad en het college van burgemeester en 

wethouders. 

2. De gemeenteraadsfractie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 

3. Een vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur heeft het recht de vergaderingen van de gemeenteraadsfractie bij te 

wonen. Hij heeft daarin een raadgevende stem. 

4. De gemeenteraadsfractie en de fractieleden spannen zich in om zo goed mogelijke contacten te onderhouden met de 

geledingen, de leden en de kiezers van de partij. Zij legt minstens één keer per jaar verantwoording af aan de 

afdelingsvergadering over het door de fractie gevoerde beleid en de activiteiten. 

5. De afdelingsvergadering kan de fractie en haar leden vragen verantwoording af te leggen over de activiteiten en de 

ingenomen standpunten. Andersom heeft de fractie het recht dat uit eigen beweging te doen. 

6. Een wethouder heeft het recht de afdelingsvergadering te informeren over het gevoerde en te voeren beleid en de 

vergadering heeft het recht daarover informatie aan de wethouder te vragen. Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor 

dat de wethouder(s) die door de gemeenteraadsfractie of een door de partij erkende gemeenschappelijke fractie is/zijn 
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voorgedragen en de fractieleden worden uitgenodigd voor het bijwonen van afdelingsvergaderingen. 

7. Het afdelingsbestuur is gehouden jaarlijks voortgangsgesprekken te (doen) voeren met de fractieleden en wethouders 

die op voordracht van de partij zitting hebben in het college van burgemeester en wethouders. Het bestuur kan besluiten 

deze gesprekken te laten voeren door een delegatie uit het afdelingsbestuur of door een commissie waarvan al dan niet 

leden van het bestuur deel uitmaken. Deze gesprekken betreffen het functioneren en de ontwikkeling van de betreffende 

volksvertegenwoordiger of bestuurder. Bij gesprekken die gevoerd worden in de aanloop naar een nieuwe 

kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen waarbij betrokkene overweegt kandidaat te zijn, kan het 

afdelingsbestuur of de commissie die de gesprekken voert, een indicatie geven van de steun die de betrokkene hierbij 

kan verwachten. 

8. De fractievoorzitter verschaft inlichtingen aan het afdelingsbestuur of de commissie over het functioneren van de 

leden van de fractie en van de wethouders ten behoeve van het voeren van de voortgangsgesprekken. De 

fractievoorzitter kan aan de gesprekken deelnemen. 

9. Voordat de verslagen op schrift definitief worden vastgesteld, wordt het betrokken fractielid of de betrokken 

wethouder in de gelegenheid gesteld commentaar op de tekst te geven. Voor zover dit niet leidt tot wijziging van de 

tekst, wordt het commentaar aan het verslag gehecht. 

10. De verslagen van de voortgangsgesprekken, evenals eventueel daarmee verbonden commentaar van degene met wie 

is gesproken, worden vertrouwelijk ter beschikking gesteld aan het afdelingsbestuur of de onafhankelijke 

kandidaatstellingscommissie ter voorbereiding van de ontwerpkandidatenlijst. 

 

Artikel 5.13. Slotbepalingen 

1. In geval van tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen zijn de bepalingen van de statuten en de reglementen die gaan 

over de gemeenteraadsverkiezingen zoveel mogelijk gelijkelijk van toepassing. 

2. Wanneer de gemeentelijke indeling (tijdelijk) niet correspondeert met die van de partij, wordt zoveel mogelijk naar 

de geest van dit reglement gehandeld. Indien een afdeling twee of meer gemeenten omvat, neemt de afdeling voor elk 

van de gemeenten een beslissing over deelname aan de verkiezingen en zo dat voor een gemeente het geval is, worden 

de beslissingen genomen door de leden die in die gemeente woonachtig zijn conform de bepalingen voor een afdeling 

die één gemeente omvat. Indien in een gemeente twee of meer afdelingen zijn ingesteld, fungeert bij de voorbereidingen 

van de gemeenteraadsverkiezingen de gezamenlijke vergadering van deze afdelingen als afdelingsvergadering. 

3. In geval van samenwerkingsverbanden als bedoeld in artikel 5.1. lid 2, wordt zoveel mogelijk volgens de strekking 

van dit reglement gehandeld. 

4. Voor zover zich situaties voordoen die niet voorzien zijn in dit reglement, wordt zoveel mogelijk naar de geest van 

dit reglement gehandeld. Bij onduidelijkheden daarover beslist het partijbestuur. 

Toelichting op de reglementen, deel 5. 

Deelname aan het lokaal bestuur 
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1. Algemene opmerkingen 

 

In deel 5 van de reglementen zijn de bepalingen opgenomen die gaan over de voorbereiding en de deelname aan de 

gemeenteraadsverkiezingen, maar ook wat daarna komt. De collegevorming en het functioneren van de 

gemeenteraadsfractie. 

Het is essentieel dat een afdeling ruim voor de verkiezingen vaststelt of men wil deelnemen, hoe men wil deelnemen en 

wat daarvoor allemaal moet gebeuren. 

Een belangrijke vraag waar men direct in het begin al voor geplaatst wordt, als wordt deelgenomen aan de verkiezingen, 

is: hoe komen we aan kandidaten en hoe maken we een goede kandidatenlijst? 

In principe stelt het afdelingsbestuur de ontwerpkandidatenlijst op, geeft leden de gelegenheid zich te kandideren en 

gaat op zoek naar kandidaten en doet verder alle voorbereidingen om een ontwerpkandidatenlijst te maken die aan de 

afdelingsvergadering wordt voorgelegd. 

Direct aan het begin kan ook gekozen worden voor een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie die dan de taken 

van het afdelingsbestuur overneemt. Vooral als een afdelingsbestuur veel onervaren leden heeft of als er veel leden van 

het afdelingsbestuur zelf kandidaat zijn of nauwe betrekkingen onderhouden met kandidaten, is het verstandig een 

dergelijke onafhankelijke kandidaatstellingscommissie in te stellen. Als dat goed uitkomt, 

kunnen in die commissie ook partijleden van buiten de afdeling benoemd worden. Als het aantal leden van het 

afdelingsbestuur dat kan deelnemen aan een kandidaatstellingsprocedure minder dan 3 bedraagt, dient altijd een 

onafhankelijke kandidaatstellingscommissie te worden gevormd. Dit kan ook op een later moment blijken dan bij het 

vaststellen van de procedure. 

Een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie wordt ingesteld door de afdelingsvergadering, die ook de leden ervan 

benoemt, en rapporteert rechtstreeks aan die zelfde afdelingsvergadering met een ontwerpkandidatenlijst. Als eenmaal 

de verkiezingen zijn geweest, komt vaak de zo gevoelige periode van het onderhandelen over een college van 

burgemeester en wethouders. Als de partij aan die onderhandelingen meedoet, is het de verantwoordelijkheid van de 

fractie die onderhandelingen te voeren. De fractie is immers op pad gestuurd met een verkiezingsprogramma. Als de 

onderhandelingen leiden tot de deelname van de partij in een coalitie, dan moet de afdelingsvergadering instemmen met 

die deelname. Het is niet de bedoeling dat de afdelingsvergadering "mee gaat onderhandelen". Als de behoefte bestaat 

boodschappen mee te geven ten behoeve van die onderhandelingen, dan moet dat vooraf aan de onderhandelingen 

gebeuren. Bij de vraag of de afdelingsvergadering instemt met de deelname van de partij op grond van het 

onderhandelingsresultaat, gaat het er om dat het eigen verkiezingsprogramma ondergeschikt wordt aan het 

coalitieakkoord. De gemeenteraadsfractie kiest daarvoor, maar het moet ook een keuze zijn van de 

afdelingsvergadering. 

 

2. Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 5.1. De gemeenteraadsfractie 

In dit artikel wordt aangegeven dat de kandidaten die verkozen zijn op een lijst van de partij met elkaar in de 

gemeenteraad de fractie van de Partij van de Arbeid vormen. Er zijn uiteenlopende lokale situaties waarbij de partij 

nauw samenwerkt met andere partijen of waarbij de partij deelneemt in een lokale politieke groepering. In dat geval 

geldt die gemeenschappelijke fractie of de fractie van die lokale groepering zoveel mogelijk als fractie van de partij en 

zijn daarop zo veel mogelijk de bepalingen van toepassing die gelden voor een fractie van de partij. 
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Artikel 5.2. De taken van het afdelingsbestuur bij de deelname aan het lokaal bestuur 

De rol van het afdelingsbestuur bij de deelname aan de lokale politiek is van groot belang en vraagt de uitvoering van 

verschillende en uiteenlopende taken. De afdelingsvergadering kan er bij sommige taken voor kiezen, al dan niet op 

voorstel van het afdelingsbestuur, om taken in handen te geven van een commissie die door de afdelingsvergadering 

zelf wordt gevormd. Ook het afdelingsbestuur kan zich voor taken laten bijstaan door partijgenoten van buiten het 

bestuur. 

 

Artikel 5.3. De voorbereiding van de deelname aan de verkiezingen 

In dit artikel wordt geregeld dat een afdelingsvergadering tijdig een aantal beslissingen neemt over de deelname aan en 

voorbereiding van de verkiezingen. Als deze beslissing niet wordt genomen, dan liggen alle voorbereidende 

handelingen bij het afdelingsbestuur en is er geen sprake van een ledenraadpleging over de positie van lijsttrekker. Als 

het op voorhand wel duidelijk is dat de afdeling deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen lijst van de 

partij, ligt het voor de hand de stappen in lid 2 en 3 in één vergadering te nemen. Dat hoeft niet op 

een aparte vergadering, maar het kan meegenomen worden in de vergadering waar ook de begroting van de afdeling 

voor het volgende jaar wordt voorgelegd, in het laatste kwartaal van het jaar. 

 

Artikel 5.4. De besluitvorming over het verkiezingsprogramma 

Om deel te kunnen nemen aan verkiezingen is het noodzakelijk een verkiezingsprogramma te hebben. In dat 

programma wordt weergegeven wat in algemene zin het beleid is dat de partij wil voeren in de gemeenteraad, terwijl 

ook over specifieke onderwerpen een standpunt wordt ingenomen. Het verdient aanbeveling dat bij het maken van een 

ontwerpverkiezingsprogramma de balans wordt opgemaakt hoe het staat met de uitvoering van het lopende 

verkiezingsprogramma. 

Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de afdelingsvergadering en dient als houvast voor de fractie die gaat 

optreden in de gemeenteraad. Als kandidaten voor de gemeenteraad bij één of meer onderdelen een voorbehoud maken 

(lees: een ander standpunt hebben en daarnaar willen handelen), dan moeten zij dit (schriftelijk) bekend maken aan de 

afdelingsvergadering voordat deze de ontwerpkandidatenlijst gaat behandelen. Als in een zelfde vergadering eerst het 

verkiezingsprogramma wordt vastgesteld en vervolgens de ontwerpkandidatenlijst in behandeling wordt genomen, kan 

het lastig zijn om een voorbehoud schriftelijk bekend te maken. In dat geval dient een kandidaat het voorbehoud in elk 

geval helder aan de afdelingsvergadering mondeling toe te lichten en dient daarvan in de notulen melding te worden 

gemaakt. 

 

Artikel 5.5. Profielschets en kandidaatstelling 

In dit artikel wordt bepaald dat de afdelingsvergadering een profielschets moet vaststellen voordat de kandidaatstelling 

begint. De profielschets biedt inzicht aan geïnteresseerde kandidaten, maar biedt ook het houvast voor het 

afdelingsbestuur (of de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie) en de afdelingsvergadering bij het vaststellen van 

de (ontwerp)kandidatenlijst. 

Gedurende een bepaalde periode wordt geïnteresseerden de gelegenheid gegeven zich kandidaat te stellen. Die 

kandidatuur kan niet eerder in behandeling worden genomen dan nadat een kandidaat voor een bepaalde datum een 

bereidverklaring en de verklaring op basis van de erecode heeft ondertekend. 

 

Artikel 5.6. De ledenraadpleging over de lijsttrekker 

Als een afdelingsvergadering besloten heeft een ledenraadpleging te houden over het vervullen van de positie van 

lijsttrekker, dan geeft dit artikel de bepalingen die daarbij in acht genomen moeten worden. Overigens dient men ook 
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goed kennis te nemen van de bepalingen die hierover zijn opgenomen in deel 1, het algemeen deel van de reglementen. 

Als er geen beslissing of niet op tijd een beslissing is genomen over een dergelijke ledenraadpleging, dan wordt deze 

niet gehouden. Ook als zich kandidaten melden voor die positie, ook als ze zelfs al voldoende handtekeningen blijken te 

hebben verzameld, dan is er geen sprake van. Hiervoor geldt dat spelregels niet kunnen veranderen tijdens de rit. Het is 

wel mogelijk dat een voorgenomen ledenraadpleging moet worden afgeblazen, omdat er niet minstens twee kandidaten 

zijn die aan de vereisten voldoen en ook voldoende handtekeningen hebben verzameld. Als er een ledenraadpleging is 

over de positie van lijsttrekker, dan dienen de bepalingen in acht genomen te worden die bij elke keuze over personen 

bestaan. Het kan soms heel gevoelig liggen om een kandidaat te moeten weigeren wegens onvoldoende geschiktheid om 

die positie te bekleden, maar het accepteren van een ongeschikte kandidaat die wel wordt verkozen kan op een later 

moment tot een hoop ellende leiden. 

 

Artikel 5.7. Het voorbereiden en opstellen van de ontwerpkandidatenlijst 

Het afdelingsbestuur of de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie begint de werkzaamheden die moeten leiden tot 

een ontwerpkandidatenlijst met een verzameling kandidaten die de bereidverklaring en de verklaring op basis van de 

erecode hebben ondertekend en met een profielschets. Het kan zijn dat na de aanmelding of op enig moment daarna 

blijkt dat er onvoldoende kandidaten beschikbaar zijn of dat het gewenste evenwicht op de 

kandidatenlijst onvoldoende bereikt kan worden. Het afdelingsbestuur of de onafhankelijke 

kandidaatstellingscommissie is dan in de gelegenheid actief op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. 

In het uiterste geval, als een kandidatenlijst onvoldoende namen bevat en daarmee het risico aanwezig is dat zetels 

onbezet kunnen blijven, kan de afdelingsvergadering besluiten om leden die hebben deelgenomen aan de 

werkzaamheden bij het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst onderaan de kandidatenlijst te plaatsen. De 

afdelingsvergadering bepaalt, binnen de wettelijke normen, hoeveel kandidaten daadwerkelijk op de kandidatenlijst 

geplaatst worden. Als er meer kandidaten beschikbaar zijn dan er plaatsen zijn op de ontwerpkandidatenlijst, 

dan komen de overige kandidaten op de (alfabetische) lijst van niet geplaatste kandidaten. De afdelingsvergadering kan 

bij het vaststellen van de lijst gebruik maken van alle beschikbare kandidaten. 

Kandidaten kunnen zich terugtrekken totdat ze op de lijst geplaatst zijn. Het komt vaak voor dat kandidaten die niet op 

de ontwerpkandidatenlijst geplaatst zijn of die naar hun smaak niet hoog genoeg zijn geplaatst terstond niet meer 

beschikbaar willen zijn. Dat dient gerespecteerd te worden, al beperkt het wel de keuze van de afdelingsvergadering. 

Mede in verband hiermee is in het reglement opgenomen dat de ontwerpkandidatenlijst pas 

definitief is als die naar de leden wordt gezonden. Tegelijk is het niet verstandig een kandidatenlijst zo lang mogelijk te 

maken. Het verdient aanbeveling op de kandidatenlijst (en dus om te beginnen op de ontwerpkandidatenlijst) alleen 

kandidaten te vermelden waarvan het vertrouwen bestaat dat zij voldoende geschikt zijn om gemeenteraadslid te zijn. 

Zowel door opvolging als de lage voorkeursdrempel dient er immers rekening mee gehouden te worden dat elke 

kandidaat in aanmerking kan komen om een gemeenteraadszetel te bezetten. Wie kandidaat is of nauwe betrekkingen 

met een kandidaat onderhoudt, kan niet zitting nemen in het afdelingsbestuur of de onafhankelijke 

kandidaatstellingscommissie die een ontwerpkandidatenlijst voorbereidt en vaststelt. Als het de bedoeling is dat het 

afdelingsbestuur deze werkzaamheden op zich neemt, maar het aantal beschikbare bestuursleden zakt beneden 3, dan 

dient alsnog een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie te worden gekozen door de afdelingsvergadering (artikel 

5.2.). Het is overigens geen bezwaar als bestuursleden deel uitmaken van een dergelijke onafhankelijke 

kandidaatstellingscommissie. 

 

Artikel 5.8. De besluitvorming over de ontwerpkandidatenlijst 

In dit artikel staan de bepalingen over de wijze waarop de kandidatenlijst vastgesteld moet worden in de 

afdelingsvergadering. 
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Dit artikel kan niet worden losgezien van de bepalingen over dergelijke besluitvorming die zijn opgenomen in deel 1 

van de reglementen, met name hetgeen in de artikelen 1.10. en 1.12. daarvan is geregeld. 

Als het afdelingsbestuur zich heeft laten bijstaan door een commissie bij het opmaken van de ontwerpkandidatenlijst, 

dan zal het bestuur bij het presenteren en toelichten van de lijst zich kunnen laten bijstaan door de commissie. 

Maar deze commissie kan niet in de plaats komen van het afdelingsbestuur dat ten volle de verantwoordelijkheid draagt. 

Als in een afdeling door grote doorstroming weinig ervaring bestaat met een vergadering waarin een kandidatenlijst 

wordt vastgesteld, kan het aanbeveling verdienen om de vergadering te laten leiden door een ervaren partijgenoot die op 

geen enkele manier betrokken is geweest bij de kandidaatstelling, zelfs van buiten de eigen afdeling. Als de voorzitter 

zelf betrokken is bij de kandidaatstelling, is het ook beter een ander de vergadering te laten leiden waarop de 

kandidatenlijst wordt vastgesteld. Als de kandidatenlijst is vastgesteld, zorgt het afdelingsbestuur voor de verdere 

afwerking, zoals het indienen van de kandidatenlijst. 

 

Artikel 5.9. De lijstverbinding 

Het kan wenselijk zijn om een lijstverbinding aan te gaan met één of meer andere partijen die deelnemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. De belangrijkste overweging is dat dit voor de partijen die deelnemen aan de 

lijstverbinding mogelijk een extra zetel kan opleveren op grond van de uitslag. Een dergelijke beslissing, of een 

lijstverbinding wordt aangegaan, is aan de afdelingsvergadering. De afdelingsvergadering kan ook de opdracht 

meegeven aan het afdelingsbestuur om met andere partijen het gesprek aan te gaan over een lijstverbinding. 

 

Artikel 5.10. De positie van de lijsttrekker 

Indien een afdeling heeft besloten tot het houden van een ledenraadpleging over de verkiezing van de lijsttrekker, dan 

levert de uitslag een "beoogd lijsttrekker" op. In dit artikel zijn bepalingen opgenomen welke rechten een beoogd 

lijsttrekker heeft. 

Indien, wat meestal het geval zal zijn, er geen ledenraadpleging wordt gehouden, maar de lijsttrekker pas bekend is bij 

de vaststelling van de kandidatenlijst, kan toch al wel in dezelfde geest gehandeld worden. Als immers de 

ontwerpkandidatenlijst naar de leden is gezonden, is ook sprake van een beoogd lijsttrekker die het recht heeft aan de 

afdelingsvergadering advies te geven bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. 

Artikel 5.11. De vorming van het college van burgemeester en wethouders 

De collegevorming is een zaak van de gemeenteraadsfractie. De fractie onderhandelt, draagt wethouderskandidaten 

voor enzovoort. Als de onderhandelingen over een nieuw college van B&W zijn afgerond, legt de fractie 

verantwoording af aan de afdelingsvergadering, en krijgt de afdelingsvergadering de gelegenheid om al dan niet in te 

stemmen met toetreding tot het college van B&W. Die instemming is belangrijk, omdat immers het 

verkiezingsprogramma voor een deel wordt vervangen door het coalitieakkoord. 

Als in een afdeling behoefte is aan het geven van advies over de te voeren collegeonderhandelingen, dan dient een 

dergelijk advies voorafgaand aan de onderhandelingen te worden meegegeven aan de gemeenteraadsfractie. 

Als het er niet naar uit ziet dat de partij deelneemt in een college van B&W, dan kan met de bepalingen in dit artikel 

terughoudend worden omgegaan. 

 

Artikel 5.12. Het functioneren van de fractie en het voeren van voortgangsgesprekken 

Vanaf de installatie van de nieuw verkozen gemeenteraad, is het afdelingsbestuur verantwoordelijk om de 

gemeenteraadsfractie, de afzonderlijke fractieleden en eventuele wethouders te volgen. Een belangrijk aspect daarvan 

betreft het voeren van voortgangsgesprekken, die de gelegenheid geven over en weer te reflecteren op 

de ontwikkeling van een raadslid of een wethouder. 
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Artikel 5.13. Slotbepalingen 

In het laatste artikel wordt geregeld dat zo veel mogelijk op grond van dit reglement wordt gehandeld bij gemeentelijke 

herindeling en andere afwijkende situaties. 
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BIJLAGE 3: STARR-vragen 
 

Overtuigingskracht:  

Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde 

plannen, ideeën of produkten. 

- Wat is volgens uw beste voorstel, dat door anderen is overgenomen? Hoe heeft u dat bij hen aangekaart? 

- Wat was uw beste voorstel dat uw niet werd geaccepteerd? Waarom werd het niet geaccepteerd? 

- Kunt u uw moeilijkste ervaring met het veranderen van iemands plannen beschrijven? Wat heeft u allemaal 

geprobeerd om uw doel toch te kunnen bereiken? 

- Welke eigenschappen moet een goede verkoper volgens u hebben?  

- Waarom? (In dit geval kunt u dit gedragskenmerk tijdens het gesprek waarnemen)  

- Iedereen gaat meestal uit van zijn eigen gelijk tijdens discussies. Hoe is het u gelukt anderen te overtuigen 

van uw standpunt? Geef eens een voorbeeld. 

- Wat is de beste benadering om een impopulair standpunt te verkopen volgens u? Hoe heeft u dit zelf tot nog 

toe gedaan? Kunt u iets vertellen over een situatie waarin u hiermee te maken heeft gehad? 

 

Flexibel gedrag:  

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken. 

- Wat is de belangrijkste 'storende' verandering waarmee u in uw functie te maken heeft gehad in het 

afgelopen half jaar? Wat heeft u gedaan om uw doelstelling toch te verwezenlijken? 

- Wijkt u weleens af van een voorgenomen plan of een methodiek? Zoja, wanneer en waarom? 

- Kunt u voorbeelden geven van twee totaal verschillende benaderingswijzen die u heeft gehanteerd om een 

en hetzelfde doel te bereiken? 

- Geef een korte beschrijving van uw beste en uw slechtste medewerker. Hanteert u voor hen een 

verschillende aanpak? Hoe? 

- Is het wel eens voorgekomen dat u te maken kreeg met een vorm van werkstaking of extreme 

onderbezetting, waardoor de continuïteit in de werkzaam heden ernstig werd bedreigd ? Hoe heeft u toen 

gehandeld? 

- Heeft u voor de goede uitvoering van het werk weleens 'obstakels moeten omzeilen' die in de weg stonden? 

Kunt u vertellen wat u toen heeft gedaan? 

 

Optreden:  

Een goede eerste indruk maken en deze indruk handhaven. 

- Hebben anderen u wel eens gezegd wat u voor eerste indruk op hen maakt? Geef eens een voorbeeld.  

- Hebt u wel eens een presentatie voor publiek verzorgd? Hoe doet u dat?  

 

Samenwerken:  

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk 

belang is. 

- Heeft u weleens gefunctioneerd in een team of groep met een gezamenlijke opdracht? Wat was uw rol in 

deze opdracht?  
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- Kunt u zich een situatie herinneren waarbij u zich niet heeft kunnen verenigen met de werkwijze van het 

team? Wat heeft u toen gedaan?  

- Is het wel eens voorgekomen dat er verschillende visies speelden over een bepaald onderwerp? Wat was uw 

rol daarin?  

- Hoe beleeft u de huidige manier van samenwerken met mensen in uw organisatie of afdeling? Hebben zich 

daarbij wel eens problemen voorgedaan?  

- Bent u weleens geconfronteerd met werkzaamheden die niet uw persoonlijke belangstelling hadden? Was 

het moeilijk voor u om dat naast uw normale werk uit te doen?  

 

Sensitiviteit:  

Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving, alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het 

onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. 

- Heeft u iemand weleens moeten confronteren met disfunctioneren? Hoe ging u daarbij te werk?  

- Komt het voor dat er binnen uw omgeving mensen zijn, waaraan u zich ergert, omdat ze bijvoorbeeld 

dwarsliggen, zeuren, hun verantwoordelijkheden niet nemen of je onnodig met hun problemen lastig 

vallen? Kunt u een voorbeeld noemen? Hoe heeft u in die situatie gehandeld?  

- Heeft u wel eens gesprek gevoerd met iemand dat helemaal niet naar uw zin verliep, omdat de medewerker 

emotioneel reageerde? Hoe heeft u die situatie aangepakt?  

- Heeft u de laatste tijd een impopulaire maatregel moeten nemen? Wat zijn de reacties van de betrokkenen 

hierop geweest? Wat heeft u met deze reacties gedaan?  

- Heeft u weleens het gevoel gehad dat u anderen in een 'lastig parket' hadden gebracht? Kunt u deze situatie 

nader toelichten?  

 

Plannen en organiseren:  

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te 

kunnen bereiken.  

- Wat waren het afgelopen jaar uw doelstellingen in uw werk? Zijn deze doelstellingen ook bereikt?  

- Hoe bent u op uw afdeling tot operationele plannen gekomen om nieuwe zaken aan te passen? Kunt u een 

voorbeeld geven?  

- Is het u wel eens overkomen dat een tijdsplanning moet worden bijgesteld door onvoorziene 

omstandigheden? Kunt u een voorbeeld geven? Wat heeft u toen gedaan?  

- Heeft u een bepaalde aanpak om zaken, die op korte termijn aangepakt moeten worden, in het oog te 

houden? Hoe ziet uw aanpak er concreet uit? Voorbeeld?  

- Hoe heeft u bepaald welke taken prioriteit hadden in het afgelopen jaar? Geef hiervan een paar voorbeelden.  

- Heeft u weleens actief meegewerkt aan een reorganisatie? Hoe zag het scenario voor deze reorganisatie eruit 

en wat is uw inbreng geweest tijdens de voorbereiding van deze reorganisatie?  

- Komt het wel eens voor dat aan u wordt gevraagd iets extra's te organiseren? Kunt u een voorbeeld geven?  

- Hoe heeft u de werkschema's voor uw afdeling in elkaar gezet; legt u dat eens nader uit?  

- Beschrijf eens hoe uw werkdag van afgelopen dinsdag er uit zag.  

- Wat was het grootste probleem dat u heeft moeten overwinnen, toen u de werkmethode wilde gaan 

veranderen? Wat heeft u ondernomen?  
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Creativiteit:  

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter 

vervanging van bestaande.   

- Meestal ontstaan goede ideeën in een kleine groep gelijkgestemden en niet in het hoofd van een persoon. 

Heeft u zo'n proces wel eens meegemaakt? Wat was uw inbreng in dat proces? 

- Heeft u recent te maken gehad met een probleem waarvoor oude oplossingen niet 'werkten'? Wat hebt u 

toen ondernomen? 

- Als mensen u om advies vragen, wat voor soort problemen hebben zij dan? Kunt u een concreet voorbeeld 

geven? Wat heeft u die situatie geadviseerd? 

 

Omgevingsbewustzijn:  

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en 

deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of de organisatie.   

- Welke tijdschriften/kranten/vakbladen heeft u het laatste half jaar gelezen?  

- Heeft uw organisatie weleens te maken gehad met nare consequenties van een politiek besluit? Hoe heeft u 

hierop geanticipeerd?  

- Hoe heeft u zich het afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de politiek?  

- Welke veranderingen in de maatschappij hebben grote invloed gehad op uw werk in de laatste jaren.  

- Welke veranderingen in de maatschappij zullen volgens u uw werk in de komende tijd beïnvloeden?  

 

Oordeelsvorming:  

Gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen 

komen.   

- Over welke beslissing heeft u de laatste maanden lang moeten nadenken? Welke zaken heeft u toen allemaal 

tegen elkaar afgewogen?  

- Kunt u twee voorbeelden geven van -door u genomen- succesvolle beslissingen gedurende het afgelopen 

halfaar? Welke alternatieven heeft u overwogen? Waarom is die beslissing goed uitgepakt?  

- Wat is de moeilijkste beslissing geweest die u in die functie heeft moeten nemen? Hoe bent u tot besluit 

gekomen?  

- Is het wel eens voorgekomen dat u het advies van iemand in de wind heeft geslagen? Kunt u een voorbeeld 

geven? Waarom heeft u dit advies in de wind geslagen?  

- Welke van de door u genomen beslissingen was het belangrijkste in het afgelopen jaar? Waren er nog 

andere mogelijkheden die u heeft overwogen? Wat waren de redenen dat u juist die beslissing heeft 

genomen?  

- Waarom is het volgens u nu het juiste moment om van baan te veranderen? Wat heeft ertoe geleid dat u 

solliciteert naar deze baan?  

 

Probleemanalyse:  

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke 

oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens.   

 

- Soms duiken problemen totaal onverwachts op. Bent u weleens geconfronteerd met een situatie waarin u 

werd overvallen door een probleem?  
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- Bent u weleens geconfronteerd met een situatie die later bleek veel ingewikkelder te zijn?  

- Heeft u weleens voor anderen in uw organisatie het bestaan van een belangrijk probleem gesignaleerd? 

Wanneer deed zich dit voor en wat was volgens u het probleem?  

- Met welk belangrijk probleem heeft u het afgelopen jaar te maken gehad? Beschrijf deze situatie eens. 

Welke stappen heeft u bij de inventarisatie van het probleem genomen? Wat was de oorzaak van het 

probleem volgens u?  

Visie:  

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid.   

- Wat waren in het afgelopen jaar de lastigste besluiten die u heeft moeten nemen? Kunt u aangeven met 

welke factoren u hierbij rekening heeft gehouden?  

- We kennen allemaal wel de situatie waarin we dachten dat we het probleem hadden opgelost om vervolgens 

tot de ontdekking te komen dat we alleen maar het symptoom van een nog groter probleem hebben zitten 

opgelost. Kunt u zich een situatie voor de geest halen waarin u dit zelf is overkomen?  

- Welke zaken, die zich voordoen buiten uw organisatie/afdeling, zullen uw organisatie het komende jaar 

beinvloeden? De komende vijf jaar? Op welke manier bereidt u zich voor op deze te verwachten 

veranderingen?  

- Wat zijn binnen uw afdeling de belangrijkste veranderingen die zich het afgelopen jaren hebben 

voorgedaan? En wat waren de belangrijkste veranderingen binnen uw totale organisatie? Op welke manier 

bent u daar mee omgegaan?  



 

 
 
 

 

 

 
 

47

BIJLAGE 4: POLITIEKE KLANTENBINDING 
Je wilt graag weten hoe iemand in de samenleving staat. Heeft hij of zij veel contacten en zo ja met wie, welke organisaties. 

Met andere woorden hoe verken je welke achterban iemand heeft. Voor dit onderdeel kun je vragen stellen zoals: 

- Ben je al eerder actief in de politiek geweest?  

- Welke contacten heb je binnen de afdeling? 

- Welke contacten heb je met verenigingen / organisaties in de buurt en in de stad?  

Denk daarbij aan sportverenigingen, de kinderopvang, scholen, medezeggenschapsraden, werk  - vrijwilligerswerk, kerk - 

moskee, vrouwenverenigingen, vakbonden, muziekverenigingen, serviceclubs (Rotary bijv.), ondernemersvereniging, 

buurtorganisaties – bewonersgroepen – buurtcomités, huurdersverenigingen, VVE’s, belangengroepen, oudervereniging, 

zorg en welzijnsorganisaties enz. 

- Ben je zelf actief in deze organisaties? Bijvoorbeeld als bestuurslid of als vrijwilliger? 

- Heb je regelmatige contacten met de mensen in die organisaties of verenigingen?  

- Welke plek hebben deze mensen in de organisaties of verenigingen, zijn het bijvoorbeeld bestuursleden, vrijwilligers 

of medewerkers? 

- Tref je elkaar regelmatig en is de gemeentepolitiek dan vaak een onderwerp van gesprek? 

- Weten zij dat je de ambitie hebt om gemeenteraadslid te worden? Zo ja steunen ze jou of juist niet? 

- Stel dat je raadslid bent geworden, denk je dat er dan vaak een beroep op je wordt gedaan door een van deze 

organisaties?  

- En als ze dat doen, met welke vragen denk je dat ze komen?  

- Wat vind je daarvan?  

- Wil je als raadslid iets voor deze organisatie doen?  

Vergelijkbare vragen kun je ook stellen in relatie tot de familie en directe omgeving, buren, vrienden en kennissen van de 

kandidaat. Als een kandidaat aangeeft dat hij of zij denkt dat er vanuit de omgeving een beroep op hem of haar wordt 

gedaan is het belangrijk om dit goed te verkennen hoe iemand hiermee denkt om te gaan. Daarvoor kun je een aantal 

situaties voorleggen en deze samen met de kandidaat onderzoeken. 

 

Afhankelijk van hoe het gesprek verloopt, kun je kiezen de meer open benadering van het stellen van vragen of de meer 

confronterende benadering door het voorleggen van een stelling. Blijf er op letten dat het gaat om te onderzoeken hoe 

iemand ergens mee om zal kunnen gaan, het gaat niet om waarheidsvinding.  Het gaat om een gesprek en niet om het goede 

of foute antwoord.  

Ook hierbij is het belangrijk om een selectie te maken. Alles voorleggen heeft geen zin en zal alleen maar leiden tot 

herhaling of irritatie. Op basis van de antwoorden in het algemene deel kun je je keuze maken welke vervolgvragen /-

stellingen het beste passen.   

De vragenlijst is opgebouwd uit een algemeen gedeelte en vervolgvragen / stellingen. Deze vragen / stellingen zijn 

hetzelfde. De eerste kolom gaat uit van een meer vragende benadering, de tweede van een meer confronterende. De keuze 

voor de vorm kun je afstemmen op de persoon die voor je zit en de manier waarop je de beste informatie denkt te halen.  
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Vind je dat je raadslid kunt zijn en gelijktijdig ook voorzitter 

van de plaatselijke voetbalvereniging of een andere 

vereniging kunt zijn? 

Als raadslid kun je niet tegelijkertijd ook voorzitter van de 

plaatselijke voetbalvereniging of andere vereniging zijn. 

Eens of oneens? 

Een bevriend bestuurslid van de voetbalvereniging heeft al 

zes keer aan de dienst beheer sportgebouwen  doorgegeven 

dat er schimmel in de kleedkamers zit. Er gebeurt niks. Wat 

kun je voor hem doen? 

Een bevriend bestuurslid van de voetbalvereniging heeft al 

zes keer aan de dienst beheer sportgebouwen doorgegeven 

dat er schimmel in de kleedkamers zit. Als raadslid ga jij dit 

oplossen. Eens / oneens. 

Tijdens de verkiezingen heeft een vereniging zich 

ingespannen voor jou. Deze vereniging doet nu een beroep 

op je om een vergunning te regelen. Normaal gesproken zou 

de vereniging deze vergunning ook krijgen. Wat doe je?  

 

Tijdens de verkiezingen heeft een vereniging zich 

ingespannen voor jou. Deze vereniging doet nu een beroep 

op je om een vergunning te regelen. Normaal gesproken zou 

de vereniging deze vergunning ook krijgen. Daarom kun je 

dit voor hen wel regelen. Eens of oneens? 

De organisatie waar je al heel lang bij hoort vraagt je, omdat 

je nu raadslid bent en de weg goed kent, hen te helpen met 

de subsidieaanvraag. Ga je dit doen?  

De organisatie waar je al heel lang bij hoort vraagt je, omdat 

je nu raadslid bent en de weg goed kent , hen te helpen met 

de subsidieaanvraag. Dit is ongepast. Eens of oneens? 

Een bevriende organisatie is een dag te laat met de 

subsidieaanvraag. Zij mailen deze naar jou met het verzoek 

om dit mee te nemen in de hele subsidieronde. Hoe ga je 

hiermee om? 

 

Een bevriende organisatie is een dag te laat met de 

subsidieaanvraag. Zij mailen deze naar jou met het verzoek 

om dit mee te nemen in de hele subsidieronde. Dit ga je 

doen bijv door de ambtenaar hierover te bellen en het 

verzoek door te sturen. Eens / oneens?  

In de raad wordt een subsidieverzoek besproken voor 

culturele activiteiten. Het college wil ze een ton geven. De 

stemming in de raad is half om half. Jouw stem kan de 

doorslag geven. Je man werkt bij de organisatie waar het om 

gaat. Wat doe je?  

 

In de raad wordt een subsidieverzoek besproken voor 

culturele activiteiten. Het college wil ze een ton geven. De 

stemming in de raad is half om half.  Jouw stem kan de 

doorslag geven. Je man werkt bij de organisatie waar het om 

gaat. Je doet actief mee in de discussie hierover en je neemt 

deel aan de stemming of niet? 

Er wordt vervolgsubsidie gevraagd voor een in jouw ogen 

belangrijke buurtactiviteit. Het jaarverslag van de instelling 

ziet er leuk uit, maar jij weet beter. Wat doe je?   

Er wordt vervolgsubsidie gevraagd voor een in jouw ogen 

belangrijke buurtactiviteit. Het jaarverslag van de instelling 

ziet er leuk uit. Jij weet beter. Je geeft dit mee aan de 

ambtenaar die verantwoordelijk is voor de beoordeling van 

de subsidie-aanvraag.   

Je wordt uitgenodigd voor een horecabeurs. Ga je daar 

naartoe? 

Je wordt uitgenodigd voor een horecabeurs. Je ziet hierin 

geen probleem en besluit te gaan.  

Op de beurs heb je kennis gemaakt met een 

horecaondernemer die een aantal panden pacht in je 

binnenstad. Twee weken later belt hij je op omdat zijn 

terrasvergunning is geweigerd. Hij vraagt je als raadslid 

hierover vragen te stellen aan het college. Wat vind je 

daarvan? 

Op de beurs heb je kennis gemaakt met een 

horecaondernemer die een aantal panden pacht in je 

binnenstad. Twee weken later belt hij je op omdat zijn 

terrasvergunning is geweigerd. Jij stelt op zijn verzoek 

hierover vragen aan de betreffende ambtenaar.  

Een ondernemer wil zijn pand in de binnenstad verbouwen. Een ondernemer wil zijn pand in de binnenstad verbouwen. 
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De bouwvergunning hiervoor ligt ingewikkeld. Hij vraagt je 

een keer uit eten om het uit te leggen. Wat doe je? 

De bouwvergunning hiervoor ligt ingewikkeld. Je ziet er 

geen probleem in om eens met hem uit eten te gaan om dit 

verder door te spreken en hem het één en ander uit te leggen. 

Een projectontwikkelaar nodigt een groep raadsleden, waar 

jij ook toe behoort, uit voor de bezichtiging van een ander 

project buiten de gemeentegrenzen. Je wordt opgehaald en 

thuisgebracht en er is eten en drinken. Wat je opvalt, is dat 

de leden van twee fracties van je eigen raad niet zijn 

uitgenodigd. Wat doe je? 

 

Een projectontwikkelaar nodigt een groep raadsleden, waar 

jij ook toe behoort, uit voor de bezichtiging van een ander 

project buiten de gemeentegrenzen. Je wordt opgehaald en 

thuisgebracht en er is eten en drinken. Omdat de leden van 

twee fracties van je eigen raad niet zijn uitgenodigd, besluit 

jij ook om niet mee te gaan met de bezichtiging.  

Twee neefjes van je zitten in een jongerenhonk. Ze geven 

huiswerkbegeleiding aan kansarme kinderen. Heel goed 

werk. Maar de verantwoording van hun subsidie is 

broddelwerk. Wat vind jij belangrijker: het goede werk of de 

verantwoording van gemeenschapsmiddelen? 

Twee neefjes van je zitten in een jongerenhonk. Ze geven 

huiswerkbegeleiding aan kansarme kinderen. Heel goed 

werk. Maar de verantwoording van hun subsidie is 

broddelwerk. Jij vindt de verantwoording van 

gemeenschapsgeld belangrijk en dus geef je jouw 

bevindingen door aan de ambtenaar die de subsidieaanvraag 

beoordeeld.  

Je zwager is een kleine zorgaanbieder. In de 

aanbestedingsprocedures van de gemeentes komen de kleine 

bedrijven nauwelijks aan bod. Hij vraagt je om die 

aanbestedingsprocedures aan te passen. Wat vind je 

daarvan? 

Je zwager is een kleine zorgaanbieder. In de 

aanbestedingsprocedures van de gemeenten komen de kleine 

bedrijven nauwelijks aan bod. Hij vraagt je om die 

aanbestedingsprocedures aan te passen. Omdat je je goed 

kunt vinden in zijn standpunt kaart je de 

aanbestedingsprocedure aan tijdens de volgende 

raadsvergadering.  

De kinderen van jouw vrienden verhuren hun appartement 

voor een jaar onder en vangen daar veel geld mee. De 

woning hoort bij de kernvoorraad sociale woningen en er is 

een kliklijn. Wat doe je?  

 

De kinderen van jouw vrienden verhuren hun appartement 

voor een jaar onder en vangen daar veel geld mee. De 

woning hoort bij de kernvoorraad sociale woningen en er is 

een kliklijn. Als raadslid moet je je verantwoordelijkheid 

nemen en dus bel je de kliklijn om deze praktijk aan het 

daglicht te brengen.  

De hele populaire buurtschool zit vol. Gelukkig heb jij je 

kinderen daar wel op tijd voor aangemeld. Een kennis vraagt 

je om te zorgen dat haar kinderen ook worden toegelaten en 

vraagt je dit te regelen? Wat doe je?  

 

De populaire buurtschool zit vol. Gelukkig heb jij je 

kinderen daar wel op tijd voor aangemeld. Een kennis vraagt 

je om te zorgen dat haar kinderen ook worden toegelaten en 

vraagt je dit te regelen. Jij gaat in gesprek met de 

onderwijsambtenaar om te kijken of je iets voor hen kunt 

betekenen.  

Je buurman heeft een boete gekregen vanwege illegale 

vuilstort. Hij is heel erg boos omdat iedereen het doet en er 

volgens hemzelf aan de telefoon is gezegd dat het op die 

plek kon. Ga je hem helpen om te zorgen dat de boete wordt 

kwijtgescholden? 

Je buurman heeft een boete gekregen vanwege illegale 

vuilstort. Hij is heel erg boos omdat iedereen het doet en er 

volgens hem zelf aan de telefoon is gezegd dat het op die 

plek kon. Je belooft hem dat zijn boete wordt 

kwijtgescholden. 

Als wijkbewoner wordt je benaderd door jouw Als wijkbewoner wordt je benaderd door jouw 
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huurdervereniging die erover klaagt dat er alleen nog maar 

Oost Europeanen worden gehuisvest. Ze vragen jou om 

tijdens een gesprek met de woningbouwcorporatie aanwezig 

te zijn en namens hen het woord te voeren. Wat doe je? 

huurdervereniging die erover klaagt dat er alleen nog maar 

Oost Europeanen worden gehuisvest. Ze vragen jou om 

tijdens een gesprek met de woningbouwcorporatie aanwezig 

te zijn en namens hen het woord te voeren. Jij vindt het 

ongepast om als raadslid deze rol op je te nemen en wijst het 

verzoek af. 

Een agressieve wijkbewoner spreekt je op straat aan over het 

gedrag van die rotjongens in zijn straat. Hij zegt dat hij 

wordt bedreigd. Wat doe je? 

Een agressieve wijkbewoner spreekt je op straat aan over het 

gedrag van die rotjongens in zijn straat. Hij zegt dat hij 

wordt bedreigd. Jij neemt zijn klacht uitermate serieus en 

neemt voor hem contact op met de wijkambtenaar.  

In het buurtcafé nemen ze het niet zo nauw met de 

leeftijdsgrenzen voor alcohol. Als vaste bezoeker heb je dit 

altijd geweten. Stel je bent raadslid geworden. Verandert er 

dan wat? 

In het buurtcafé nemen ze het niet zo nauw met de 

leeftijdsgrenzen voor alcohol. Als vaste bezoeker heb je dit 

altijd geweten. Nu je raadslid bent geworden voel je je 

verplicht om hen hier op aan te spreken en zo nodig verdere 

actie te ondermenen of niet? 

Een groep bewoners uit de wijk heeft veel last van de aanleg 

van een parkeergarage. Hun huizen scheuren, de waarde 

daalt en de overlast neemt alleen maar toe. Wat kan je voor 

hen doen?  

Een groep bewoners uit de wijk heeft veel last van de aanleg 

van een parkeergarage. Hun huizen scheuren, de waarde 

daalt en de overlast neemt alleen maar toe. Jij wordt 

woordvoerder van deze groep. 

Je zit met je partner ’s avonds thuis op de bank. Een PvdA 

lid belt om zijn beklag te doen dat hij zijn grote bloempot 

met tulpen niet meer voor zijn deur op de stoep mag zetten. 

Wat doe je? 

Je zit met je partner ’s avonds thuis op de bank. Een PvdA 

lid belt om zijn beklag te doen dat hij zijn grote bloempot 

met tulpen niet meer voor zijn deur op de stoep mag zetten. 

Regels zijn regels, jij kunt als raadslid voor hem geen 

uitzondering maken. 

De woningbouwcorporatie heeft verordonneerd dat schotels 

niet meer aan de voorkant van het huis mogen worden 

bevestigd. Jij weet dat de achterkant een slechte ontvangst 

veroorzaakt. Bewoners voelen zich gediscrimineerd. Wat 

vind je daarvan? 

De woningcorporatie heeft verordonneerd dat schotels niet 

meer aan de voorkant van het huis mogen worden bevestigd. 

Jij weet dat de achterkant een slechte ontvangst veroorzaakt. 

Je gaat in gesprek met de wethouder wonen om dit probleem 

aan te kaarten. 

In een bijeenkomst word je aangesproken op je achtergrond. 

Wij….moeten elkaar steunen. Hoe ga je daarmee om? 

In een bijeenkomst word je aangesproken op je achtergrond. 

Wij…moeten elkaar steunen. Je bent benieuwd naar de 

verdere ideeën hierover en gaat met de betreffende persoon 

in gesprek.  

 

 

 

 

 


