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Van het afdelingsbestuur Zoetermeer aan de afdeling  
 
Onderwerp: Proces en tijdschema kandidaatstelling gemeenteraad 
 
Met deze notitie maakt het afdelingsbestuur bekend in welke periode en op welke wijze men zich kan 
kandideren in verband met de gemeenteraadsverkiezing voor de raadsperiode 2022-2026 en welke 
profielen er gelden voor kandidaten. Er is samenhang tussen de processen ‘kandidatenlijst’ en 
‘verkiezingsprogramma’. Waar er samenhang is, vindt u dit in het schema terug. 
 
 
Wat vooraf ging 
Op 12 november 2020  heeft de afdelingsvergadering Zoetermeer besloten deel te nemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022. Ze heeft een onafhankelijke commissie (OC) ingesteld en er is besloten  
dat de profielschetsen in de afdelingsvergadering van 25 maart 2021 zullen worden vastgesteld.  
In januari 2021 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 2021 is de fractie over de profielen geconsulteerd.  
Op 25 Maart 2021 stelde de afdelingsvergadering de profielschetsen vast en stemde zij in met de planning 
op hoofdlijnen zoals vastgelegd in deze notitie 
 
Profielen 
In de bijlage bij deze notitie treft u de profielschetsen aan voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Deze 
zijn op 25 maart 2021 door de afdelingsvergadering vastgesteld. 
 
 
Planning op hoofdlijnen 
 
Dinsdag 31 augustus 2021 
De namen van de 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 
dinsdag 7 september 2021 bij de secretaris van het afdelingsbestuur binnen te zijn.  
Dit geldt eveneens voor partijgenoten die zich kandidaat willen stellen voor het wethouderschap. De OC 
stelt ook hiervoor een lijst(je) op. Let wel: het is de (nieuwe) fractie die hiervoor een eventuele voordracht 
doet.  
 
Dinsdag 7 september 2021  
- 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 op een later tijdstip te voorkomen sturen kandidaten tevens een kopie van paspoort of 
identiteitsbewijs mee. 
- De afdelingssecretaris checkt of de kandidaat een contributieachterstand heeft. Wanneer het zittende 
raadsleden betreft gaat dit ook om de 3% afdracht voor leden met een politieke functie binnen de partij. 
- De OC kan starten met de reeks gesprekken met kandidaten. Deze gespreksreeks wordt uiterlijk eind 
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oktober afgerond.  
- Start door OC van haar activiteiten die leiden tot het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst.  
 
Maandag  4 oktober 2021  
- Sluitingsdag voor het melden van kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Deze aanmelding dient vergezeld 
te gaan van de handtekeningen van minstens 10% van stemhebbende leden van de afdeling.  
- Indien zich twee of meer geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben gemeld, vindt in de 
periode van 2 november tot en met 9 november 2021 een ledenraadpleging plaats.  
- De afdelingssecretaris controleert of de handtekeningen afkomstig zijn van leden van onze afdeling.  
- De afdelingssecretaris laat kandidaten de interne bereidverklaring en erecode tekenen.  
 
2 november tot en met 9 november 2021  
Ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap.  
 
Dinsdag 9 november 2021  
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.  
 
10 november tot en met 26 november 2021  
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. 
Zie ook NB 1 hierboven. 
De OC informeert de kandidaten op de plaatsen 1 – 10. Deze kandidaten vragen terstond digitaal bij de 
dienst Justis van het ministerie van Justitie een Verklaring Omtrent Gedrag aan., zie 
https://www.justis.nl/producten/vog/aanvragen/index.aspx. 
Het afdelingsbestuur heeft aan het partijbestuur de vraag voorgelegd of de kosten van de VOG-aanvraag 
landelijk kunnen worden gedragen. Is dat niet het geval dan vergoedt het afdelingsbestuur deze kosten voor 
de plaatsen 1-10 op de verkiezingslijst indien betrokkenen dat wensen.  
 
Dinsdag 30 november 2021 
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).  
 
Donderdag 16 december 2021 ALV  

https://www.justis.nl/producten/vog/aanvragen/index.aspx
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Afdelingsvergadering waarin:  
- het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld (art. 5.4 lid 2 HHR);  
- de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing wordt bekrachtigd;  
- de kandidatenlijst wordt vastgesteld (art. 5.8 HHR); 
- de lijst van wethouderskandidaten wordt vastgesteld; 

 
Vrijdag 22 december 2021  
Laatste dag van registratie aanduiding bij de Gemeente. 
 
Maandag 31 januari 2022  
Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie.  
 
Woensdag 16 maart 2022 
Verkiezingen leden gemeenteraden.  


