
KANDIDAATSTELLING: INFORMATIE 
 
Voorwoord door Hans Spekman 
 
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! 
 
Hans Spekman 
Partijvoorzitter 
 
 

Hoe weet ik of ik echt geschikt ben voor raadslid? 
Er zijn verschillende tests en tools beschikbaar die kandidaten inzicht geven in hun kennis en kwaliteiten. Besef wel dat het 
enkel als indicatie, als hulpmiddel of als gespreksbasis dient. Een tweetal beschikbare tests zijn: 

a. 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  

 
b. Schuilt er een raadslid in mij / Prodemos 

http://www.schuiltereenraadslidinmij.nl/  
 
 

Solliciteren 
Als je kandidaat raadslid voor de PvdA in Haarlem wilt zijn, meld je dit bij Wim Schuur (secretaris@pvdahaarlem.nl), 
secretaris van het afdelingsbestuur. De aanmeldingstermijn start op 1 juni 2013 en eindigt op 31 augustus 2013. 
Je aanmelding gaat gepaard met je CV en een motivatiebrief. Daarnaast dien je rekening te houden met de volgende 
voorwaarden: 
 
Voorwaarden voor solliciteren 
 

1. 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 
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. 
 

2. Ondertekenen van de erecode en de verklaring - 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 

http://www.hrmlink.nl/pvda/index.php?l=1&u=pvdahc0001&p=3788
http://www.schuiltereenraadslidinmij.nl/
mailto:secretaris@pvdahaarlem.nl


de erecode en de bereidverklaring. Pas op het moment dat de secretaris beide documenten ondertekend retour 
heeft ontvangen wordt de sollicitatie in behandeling genomen.  
 

3. VOG - De kandidaatstellingscommissie kan de kandidaat op elk moment van de procedure om een Verklaring 
Omtrent Gedrag vragen. 
 

4. 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. 

 
5. De procedure voor het kiezen van een lijsttrekker is gekoppeld aan het houden van een  ledenraadpleging waar 

de volgende voorwaarden aan zijn verbonden: 
Zo moeten er in ieder geval twee kandidaten zijn. Daarbij dient elke kandidaat de aanmelding vergezeld te laten 
gaan met minstens 50 handtekeningen van stemhebbende leden. 
Een andere belangrijke voorwaarde is dat alle kandidaten geschikt zijn voor het lijsttrekkerschap. De kandidaten 
moeten voldoen aan het profiel dat het afdelingsbestuur heeft opgesteld en dat door de ALV op 14 mei is vast 
gesteld. 

 
 
 

Tijdschema kandidaatstelling GR 2014 
 
 
Juni juli en augustus 2013  
Kandidaten kunnen zich melden voor een verkiezing in de gemeenteraad in maart 2014. Kandidaten schrijven een motivatie 
brief inclusief een CV. De motivatiebrieven inclusief CV dienen vóór 1 september bij de secretaris Wim Schuur (secreta 
binnen te zijn. De secretaris stuurt een ontvangstbevestiging, de interne bereidverklaring en de erecode. Deze laatste twee 
documenten dienen voor 10 september ondertekend bij de secretaris binnen te zijn. (pas dan is de kandidatuur formeel) 
 
Zondag 1 september 2013 
Namen van leden die zich kandidaat stellen zijn in het bezit van het afdelingsbestuur.  
 
Uiterlijk dinsdag 10 september 2013 
De door de kandidaten ingevulde en ondertekende interne bereidverklaring en gedragscode zijn in het  bezit van het 
afdelingsbestuur. (de  kandidatuur is nu formeel.) Het afdelingsbestuur heeft gecheckt of de kandidaat een 
contributieachterstand heeft. (Ook wanneer het gaat om zittende raadsleden als het gaat om de 3% voor leden met een 
politieke functie binnen de partij.) 
 
19.30 uur eerste formele bijeenkomst advies kandidaatstellingscommissie: 
Het rooster voor gesprekken wordt ingevuld. De gesprekken vinden plaats op maandag en donderdag avonden en op 
zaterdag ochtenden. Elk gesprek duurt in principe 30 minuten. Met elke kandidaat worden twee gesprekken gevoerd met 
daar tussen een presentatie aan de leden tijdens twee (indien nodig drie) extra ledenbijeenkomsten geheel gewijd aan de 
GR 2014 verkiezingen. Kandidaten krijgen bericht wanneer ze worden verwacht. 
 
Dinsdag 1 oktober: 
Sluitingsdag kandidatuur lijsttrekkerschap. 
Het afdelingsbestuur controleert of de handtekeningen afkomstig zijn van leden van de desbetreffende afdeling, en laat 
kandidaten de interne bereidverklaring en erecode tekenen. 
 
Zaterdag 27 oktober tot en met 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op de volgende avonden worden gesprekken met de kandidaten gevoerd en vinden de ledenbijeenkomsten plaats.  

Houd deze data in de aanloop naar de definitieve kandidaatstelling dus zoveel mogelijk vrij. Als we je indelen is het vaak 

niet mogelijk om te ruilen: 

 

Do  12 september  gesprekken (5) 18.00 uur – 22.00 uur 

Ma 16 september gesprekken (5) 18.00 uur – 22.00 uur 

Do  19 september gesprekken (5) 18.00 uur – 22.00 uur 

Za   21 september gesprekken (5) 10.00 uur – 14.00 uur 

Ma  23 september gesprekken (5) 18.00 uur – 22.00 uur 

Do   26 september gesprekken (5) 18.00 uur – 22.00 uur 

Ma 30 september ledenavond/ presentaties 20.00 uur – 22.00 uur 

Di 1 oktober sluitingsdag kandidatuur lijsttrekkerschap  

Do  3 oktober ledenavond/ presentaties 20.00 uur – 22.00 uur 

Ma 7 oktober gesprekken (5) 18.00 uur – 22.00 uur 

Do  10 oktober gesprekken (5) 18.00 uur – 22.00 uur 

Ma 14 oktober gesprekken (5) 18.00 uur – 22.00 uur 

Do  17 oktober Ledenavond presentatie en debat kandidaat lijsttrekkers 20.00 uur – 22.00 uur 

Za 26 oktober Start ledenraadpleging lijstrekkers  

Ma 28 oktober gesprekken (5) 18.00 uur – 22.00 uur 

Do 31 oktober gesprekken (5) 18.00 uur – 22.00 uur 

Za 2 november gesprekken (5) 10.00 tot 14.00 uur 

 tevens stelt de adviescommissie t.b.v. het bestuur een 

gemotiveerde rangordening op (art. 5.7  HHR) vanaf 

plaats 2. 

 

Wo 6 november laatste dag ledenraadpleging lijsttrekkers  

Do 7 november  Vaststelling en bekendmaking van de uitslag van de 

ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap. ** 

 

Tussen 7 t/m 10 

november 

Lijstrekker heeft inzage in concept 

verkiezingsprogramma en vult evt. aan. 

 

11 november Het afdelingsbestuur zendt het 

ontwerpverkiezingsprogramma naar de leden. Hierbij 

wordt bekend gemaakt dat de leden van 12-19 

november 2013 amendementen kunnen indienen op het 

ontwerpverkiezingsprogramma.  
 
M.b.t de kandidaatstelling is 5 december 2013 is de 
uiterste datum waarop afdelingen deze vergadering 
kunnen beleggen (zes weken vóór de officiële 
kandidaatstelling). 
 

 

 

Di 12 november Bestuur besluit na overleg met lijstrekker over ontwerp 

kandidatenlijst 

 

Wo 13 november Het afdelingsbestuur zendt 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). Bij de ontwerpkandidatenlijst wordt de 

vastgestelde profielschets meegezonden evenals een 

toelichting op de kandidaten op de 

ontwerpkandidatenlijst. 

 
 

 

Di 26 november ALV vaststelling verkiezingsprogramma (en jaarplan/ 

begroting 2014 van bestuur) 

20.00 uur – 22.00 uur 



** 

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 beoogde lijsttrekker is vanaf dat moment bevoegd het afdelingsbestuur over het conceptverkiezingsprogramma en 

het afdelingsbestuur betreffende 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.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do 28 november Extra ledenavond vaststelling kandidatenlijst GR 2014 20.00 uur – 22.00 uur 

december 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. 

Het H-3-1 (of H-3-2) formulier dient door het 

partijbestuur getekend te worden.  

 

 

 

Di 21 januari 2014 

 

Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie.  


