
Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen PvdA Oost Gelre  
  
  

30 mei 2017  

Afdelingsbestuur bereidt het draaiboek voor de voorbereidingen van de 

gemeenteraadsverkiezingen voor en de besluitvorming erover.  

  

De afdelingsvergadering wordt geacht te hebben besloten dat er wordt deelgenomen aan 

de gemeenteraadsverkiezingen via een afzonderlijke lijst. Dit besluit moet nog worde 

doorgegeven aan de bestuurssecretaris voor zover dit nog niet is gebeurd.  

  

 

22 juni 2017  

• De afdelingsvergadering stelt het draaiboek vast voor de voorbereidingen van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Daaronder vallen in elk geval de werkwijze bij het 

opstellen van het ontwerpverkiezingsprogramma, de profielschets en de 

ontwerpkandidatenlijst. Het is belangrijk in het draaiboek een tijdpad op te nemen 

waarin alle werkzaamheden vermeld staan.  

• Daarnaast wordt besloten dat de ontwerpkandidatenlijst wordt opgesteld door een 

onafhankelijke kandidaatstellingscommissie. De leden dienen door de 

afdelingsvergadering worden benoemd.  

 

Het bestuur stelt de profielschets op van de toekomstige gemeenteraadsfractie. De 

profielschets bevat een advies betreffende de gewenste samenstelling van de fractie en 

de eisen waaraan de individuele fractieleden moeten voldoen. Aparte aandacht wordt 

besteed aan de lijsttrekker, de fractievoorzitter. Bij de samenstelling van de fractie wordt 

gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging qua sekse en naar een evenwichtige 

spreiding qua leeftijd en diversiteit.  

  

Op 22 juni stelt de afdelingsvergadering de profielschets van de toekomstige 

gemeenteraadsfractie vast.  

In de profielschets wordt apart aandacht besteed aan de lijsttrekker en de 

fractievoorzitter.  

  

 

23 juni 2017  

Aan de leden van de afdeling wordt bekend gemaakt dat voor maandag 18 september 

2017 men zich kandidaat kan stellen en op welke wijze dit moet gebeuren.  

Afdeling. Tevens wordt de vastgestelde profielschets onder de aandacht gebracht.  

  

 

Maandag 18 september 2017  

Namen van leden die zich kandidaat stellen moeten in het bezit van het afdelingsbestuur 

zijn. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een motivatie waarom de 

desbetreffende persoon zich kandidaat stelt. Zodra de afdelingssecretaris de aanmelding 

ontvangt zendt hij de interne bereidverklaring en erecode toe aan betreffend lid. Beide 

dienen ondertekend retour gestuurd te worden en dienen voor 25 september 2017 bij de 

secretaris binnen te zijn.  

  

 

  



Maandag 25 september 2017  

- 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 de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie van het opstellen van 

de ontwerpkandidatenlijst.  

- De afdelingssecretaris dient te checken of de kandidaat een contributieachterstand 

heeft. (Ook wanneer het gaat om zittende raadsleden en wethouders als het gaat om de 

3% afdracht voor leden met een politieke functie binnen de partij.)  

  

NB: Voor de werkzaamheden rond het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst waaronder 

het voeren van gesprekken met kandidaten) dienen tenminste zes weken te worden 

gereserveerd.  

  

Het verkiezingsprogramma dient te zijn vastgesteld voordat de kandidatenlijst definitief 

wordt vastgesteld.  

  

26 september tot en met 14 november 2017  

De onafhankelijke kandidaatstellingscommissie stelt een gemotiveerde rangordening op 

(art. 5.7 HHR).  

  

Uiterste datum: 15 november 2017  

Het afdelingsbestuur zendt het ontwerpverkiezingsprogramma en de 

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

aan de leden; art. 5.4 lid 3 en art. 5.8 lid 2 HHR). Hierbij wordt bekend gemaakt hoe en 

voor welke datum de leden amendementen kunnen indienen op het 

ontwerpverkiezingsprogramma. Bij de ontwerpkandidatenlijst wordt de vastgestelde 

profielschets meegezonden alsmede een toelichting op de kandidaten op de 

ontwerpkandidatenlijst (en alfabetische lijst).  

  

NB 1: Het concept-verkiezingsprogramma dient tenminste twee weken vóór de 

vergadering waarin het wordt vastgesteld in het bezit te zijn van de leden, waarna zij een 

week de mogelijkheid hebben tot het indienen van amendementen.  

NB 2: De datum waarop de afdelingsvergadering de kandidatenlijst vaststelt moet in het 

door de afdelingsvergadering vastgestelde schema worden genoemd. Maandag 25 

december 2017 is de uiterste datum waarop afdelingen deze vergadering kunnen 

beleggen (zes weken vóór de officiële kandidaatstelling).  

  

7 december 2017 (7 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 de uitslag wordt 

bekrachtigd;  

- de kandidatenlijst wordt vastgesteld (art. 5.8 HHR);  

- besloten wordt of en met welke andere partij(en) een lijstverbinding zal worden 

aangegaan.  

  

NB 1: De afdelingssecretaris zorgt voor de verwerking van de vastgestelde 

kandidatenlijst in het zgn. H-3-1 of H-3-2 formulier en draagt zorg voor de benodigde 

handtekeningen van de op de lijst voorkomende kandidaten.  

NB 2: Het H-3-1 of H-3-2 formulier dient door het partijbestuur getekend te worden. Het 

formulier kan digitaal opgestuurd worden. Begin december wordt u hier nog nader over 

geïnformeerd.  



Vrijdag 27 december 2017  

Laatste dag van registratie aanduiding.  

 

Proefinlevering lijst  

Januari 2018 

De gemeente biedt de mogelijkheid tot proefinlevering. Maak daar gebruik van!  

 

Maandag 5 februari 2018  

Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretaris.  

  

Woensdag 21 maart 2018  

Verkiezingen leden gemeenteraden.  

     


