Gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022
Planning op hoofdlijnen

Inleiding
Met deze notitie maken het afdelingsbestuur en de OC bekend in welke periode en op welke wijze
men zich kan kandideren in verband met de gemeenteraadsverkiezing 2018-2022. En wanneer de
ontwerpkandidatenlijst (en het ontwerpverkiezingsprogramma) in een ALV worden vastgesteld.
Deze planning is besproken in de ALV van 23 maart 2017 met het verzoek de eventuele
ledenraadpleging voor de lijsttrekker (toen gepland tussen 1 november tot en met 7 november) te
vervroegen. Over dit verzoek is overleg geweest met de Onafhankelijke Commissie en het landelijke
kantoor van de PvdA. Daarbij zijn geen procedurele en/of administratieve bezwaren ingebracht tegen
een vervroeging. Dit heeft geresulteerd in onderstaand schema.
Wat voorafging
Op 24 november 2016 heeft de afdelingsvergadering Zoetermeer besloten deel te nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ze heeft een onafhankelijke commissie (OC) ingesteld.
In januari 2017 is de OC bijeen geweest, heeft op hoofdlijnen haar werkwijze vastgesteld en heeft de
profielen opgesteld die ter consultatie naar de fractie zijn gegaan.
In februari 2017 is de fractie over de profielen geconsulteerd.
Op 23 maart 2017 heeft de ALV de profielschetsen vastgesteld.

Planning op hoofdlijnen
23 Maart 2017:
De afdelingsvergadering heeft de profielschetsen en de planning op hoofdlijnen vastgesteld.
Maandag 31 augustus 2017
Namen van leden die zich kandidaat stellen zijn in het bezit van het afdelingsbestuur. De aanmelding
dient vergezeld te gaan van een CV en een motivatie waarom de desbetreffende persoon zich
kandidaat stelt. Zodra de afdelingssecretaris de aanmelding ontvangt zendt hij de interne
bereidverklaring en erecode toe aan de betreffende kandidaat. Beide dienen ondertekend retour
gestuurd te worden en dienen voor 11 september 2017 bij de secretaris binnen te zijn.
Maandag 11 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.
Teneinde administratieve problemen te voorkomen sturen kandidaten tevens een kopie van
paspoort of identiteitsbewijs mee.
- De afdelingssecretaris checkt 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.) Op het moment waarop de OC de
ontwerpkandidatenlijst vaststelt, uiterlijk 29-11-2017, moet een kandidaat lid zijn van de
PvdA en de eerste contributie betaald hebben.
- Sluitingsdag voor het melden van kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Deze aanmelding
dient vergezeld te gaan van minstens 10% handtekeningen van stemhebbende leden van de
afdeling, dan wel 50 handtekeningen indien de afdeling minstens 500 leden telt (art. 5.4 lid 3
HHR).
- Indien zich twee of meer geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben gemeld,

-

vindt een ledenraadpleging plaats.
De afdelingssecretaris controleert of de handtekeningen afkomstig zijn van leden van onze
afdeling.
De afdelingssecretaris laat kandidaten voor het lijsttrekkerschap de interne bereidverklaring
en erecode tekenen.

Maandag 18 september
De OC brengt advies uit over de geschiktheid van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap.
Dinsdag 19 september t/m zondag 1 oktober
Kandidaat-lijsttrekkers kunnen campagne voeren. Het bestuur organiseert in ieder geval een
lijsttrekkersdebat. Het bestuur zal nog met nadere regels komen over de wijze waarop campagne
gevoerd kan worden.
Dinsdag 3 oktober t/m woensdag 11 oktober
Ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap.
Donderdag 12 oktober
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 de OC 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.
NB 3: Herfstvakantie is van 14-22 oktober
19 september tot en met 24 november 2017
De OC 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 OC maakt gemotiveerd bekend welke
personen voor wethouderschap in aanmerking komen.
30 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 conceptverkiezingsprogramma 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.

14 december 2017 (minimaal 6 weken voor de officiële kandidaatstellingsdatum)
Afdelingsvergadering waarin:
- Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld (art. 5.4 lid 2 HHR);
- De uitslag van de ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap (als die is gehouden) wordt
bekrachtigd;
- De kandidatenlijst wordt vastgesteld (art. 5.8 HHR);
- Wethouderskandidaten worden vastgesteld;
- Besloten wordt of en met welke andere partij(en) een lijstverbinding zal worden aangegaan.
Vrijdag 27 december 2017
Laatste dag van registratie aanduiding
Maandag 5 februari 2018
Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie.
Woensdag 21 maart 2018
Verkiezingen leden gemeenteraden.

