
 
 
 
 
Draaiboek voor deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

 

 

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad De Fryske Marren. 

Op de najaarsledenvergadering 2016 van onze afdeling starten de voorbereidingen. In de 

ledenvergaderingen die daarop volgen zullen deze voorbereidingen steeds op de agenda staan. 

 

Ook bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is het zaak om als PvdA met een sterk 

team deel te nemen en om na de verkiezingen door een sterke fractie te zijn 

vertegenwoordigd. Dat laatste niet alleen getalsmatig, maar ook in termen van kwaliteit: de 

fractie moet voldoende ‘bagage’ hebben en eensgezind als team kunnen opereren. Kandidaten 

voor de lijst en voor de nieuwe fractie moeten zorgvuldig worden geworven en begeleid, waar 

nodig moeten ze worden opgeleid en bijgeschoold. Het tijdig vaststellen van de kandidatenlijst 

geeft voldoende tijd om kandidaten voor te bereiden om als team deel te nemen aan de 

verkiezingen en als fractie te gaan functioneren. De afgesproken punten van de 

Evaluatiecommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2013  zijn  leidend bij het opstellen van dit 

stuk. 

 

Besluit deelname 

Eerste stap in het proces is dat de ledenvergadering zich uit moet spreken of de afdeling 

deelneemt aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het bestuur stelt dit voor. 

 

Kandidaatstellingscommissie 

Het bestuur stelt voor om een kandidaatstellingscommissie te vormen bestaande uit (2) leden 

van de afdeling De Fryske Marren en (2) bestuursleden. Leden van het bestuur of van de 

afdeling, die kandidaat zijn voor de gemeenteraad kunnen geen lid zijn van de 

kandidaatstellingscommissie. Voor de invulling van deze commissie zoeken we leden met 

relevante ervaring in de (gemeente) politiek en/of afdeling. Formeel is de 

kandidaatstellingscommissie een adviescommissie van het bestuur.  

De commissie zoekt kandidaten voor de lijst en begeleidt de uiteindelijke kandidaten richting 

de verkiezingen. Dit gebeurt op basis van de profielen voor het raadslid, de fractie, de 

lijsttrekker en de wethouder die door de ledenvergadering worden vastgesteld op voorstel van 

het bestuur. Na gesprekken met kandidaten voor een verkiesbare plaats stelt de 

kandidaatstellingscommissie een gemotiveerde ontwerp kandidatenlijst op.  

 

Verkiezingsprogramma 

Het nieuwe verkiezingsprogramma wordt vastgesteld tijdens de najaarsledenvergadering 2017. 

We starten met het evalueren van het oude verkiezingsprogramma met de groep die dat 

eertijds opstelde. In de voorjaarsledenvergadering wordt een nieuwe programmacommissie 

ingesteld. 

 

Vorming en scholing 

Het besturen van een gemeente in onze complexe tijd is geen gemakkelijke materie. De 

kandidaten voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst nemen deel aan het programma 

Vorming en scholing, en worden door de commissie klaargestoomd. Daarnaast valt er te 

denken aan trainingen vanuit het landelijk partijbureau en het Centrum voor Lokaal Bestuur. 

We willen de trainingen in samenwerking met de PvdA-afdelingen H’veen en SWF te 

organiseren. 

 

Groslijst en ontwerp kandidatenlijst 

In de periode tot aan de voorjaarsledenvergadering 2017 stelt de kandidaatstellingscommissie 

een groslijst op van kandidaten voor een verkiesbare plaats. Dat zijn de kandidaten die het 

programma Vorming en scholing (gaan) volgen, waarbij niet meedoen wel gevolgen heeft. Op 

de najaarsledenvergadering 2017 verbinden de kandidaten zich aan het dan opgestelde 



verkiezingsprogramma. In de periode september/oktober spreekt de 

kandidaatstellingscommissie met alle kandidaten voor een verkiesbare plaats en geeft hen 

gemotiveerd een plaats op de ontwerp kandidatenlijst. 

 

Lijsttrekker en wethouderskandidaten 

Het bestuur stelt voor geen aparte procedure voor de lijsttrekker te organiseren, maar deze 

mee te nemen bij het opstellen van de kandidatenlijst.  

De kandidaatstellingscommissie zoekt buiten de lijst om naar wethouderskandidaten. 

Wethouderskandidaten zijn uitgesloten van lijsttrekkerschap, maar kunnen verder iedere 

positie op de lijst innemen als zij dit willen. 

 

Draaiboek aanloop gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Het schema om de gemeenteraadsverkiezingen 2018 aan te lopen ziet er dan uit als volgt: 

Najaarsledenvergadering 2016 31 oktober 2016 - besluit deelname gemeenteraadsverkiezingen 
2018 
- vaststellen draaiboek 

Speciale ledenvergadering 7 januari 2017 - kandidaatstellingscommissie instellen 
- profielen vaststellen 

Voorjaarsledenvergadering 2017 Maart 2017 - groslijst van kandidaten vaststellen 
- kandidaatstellingscommissie instellen 
- programma scholing en vorming vaststellen 

 18 september 2017 - sluiting periode kandidaatstelling, vergezeld 
van motivatie 
- verspreiden interne bereidverklaring en 
erecode naar kandidaten 

 25 september 2017 - ingevulde en ondertekende bereidverklaring 
en erecode in bezit afdelingsbestuur 
- start opstellen ontwerpkandidatenlijst 

Najaarsledenvergadering 2017 Oktober 2017 - verkiezingsprogramma vaststellen 
Najaarsledenvergadering 2017 / 
Speciale ledenvergadering 

Oktober / November 
2017 

- kandidaatstellingscommissie heeft 
gemotiveerde rangordening opgesteld; 
- kandidaten hebben zich verbonden aan het 
verkiezingsprogramma 
- kandidatenlijst wordt vastgesteld. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 21 maart 2018  

 

Resumé: 

De afdelingsvergadering van de afdeling De Fryske Marren van de PvdA besluit: 

1. deel te nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart 2018 worden 

gehouden; 

2. daarbij het draaiboek te gebruiken als hierboven beschreven.  

 

Het bestuur van PvdA-De Fryske Marren 

Guus Verhoef, secretaris 

 

 

 

Bronnen: 

- (22juli2014) Verslag van de Commissie Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen 2013 

plus het verslag van de extra ledenvergadering dd 04september2014 over dat verslag. 

- Partijbureau PvdA. Aangepast datumschema met uiterste data voor de kandidaatstelling 

gemeenteraden 2018. 

- (26mei2016) Memo van afdelingsvoorzitter aan bestuur PvdA-DFM. 

- (02juni2016, 15september2016) Verslagen van de bestuursvergaderingen van de 

afdeling De Fryske Marren van de PvdA. 
 


