
De adviescommissie kandidaatstelling en haar opdracht GR2018 PvdA Haarlem 
 
Uit de besluitnotitie proces gemeenteraadsverkiezingen 2018, reeds vastgesteld door de algemene ledenvergadering: 
Het afdelingsbestuur draagt de verantwoordelijkheid om in het najaar van 2017 een ontwerp kandidatenlijst voor te leggen aan de 
algemene ledenvergadering. Het afdelingsbestuur laat zich bij het opstellen, motiveren en verdedigen van de kandidatenlijst voor 
fractieleden en kandidaat-wethouders bijstaan door een adviescommissie. De adviescommissie spreekt met de kandidaten, consulteert 
de lijsttrekker en brengt advies uit aan het afdelingsbestuur over de lijstvolgorde. Het afdelingsbestuur stelt de ontwerpkandidatenlijst en 
de ontwerplijst kandidaat-wethouders vast inclusief een motivatie, legt deze aan de leden voor en verdedigt de lijst tijdens de 
kandidaatstellende ledenvergadering van december 2017. 
 
De adviescommissie bestaat uit twee leden van het afdelingsbestuur en tenminste drie anderen; partijgenoten (van binnen of buiten de 
afdeling) die voor deze taak worden aangezocht door het afdelingsbestuur. De adviescommissie is divers van samenstelling (vrouwen 
en mannen met verschillende culturele achtergronden) en bestaat uit mensen met ruime maatschappelijk en/of politieke ervaring. De 
adviescommissie bestaat uit een oneven aantal leden die samen beschikken over expertise en/of ervaring op het gebied van: de 
beginselen van de PvdA, sociaaldemocratische waarden en activistische politiek, personeelsbeleid, het politieke handwerk in een 
gemeenteraad en communicatie & campagne.  
 
Het bestuur van de Jonge Socialisten Haarlem krijgt de mogelijkheid één van haar leden zitting te laten nemen en als volwaardig lid te 
laten participeren in de adviescommissie. De leden van de adviescommissie volgen een training voor het selecteren van door waarden 
gedreven politici. 

 
 
De adviescommissie kandidaatstelling heeft, in opdracht van het afdelingsbestuur, als taak om op basis van 
een persoonsvertrouwelijke werkwijze:  
• Te toetsen of kandidaat raadsleden, kandidaat-lijsttrekkers en kandidaat wethouders (in het vervolg: de 

kandidaten) voldoen aan de formele eisen m.b.t. de kandidaatstelling en kunnen worden toegelaten tot 
de kandidaatstellingsprocedure;  

• De geschiktheid van de kandidaten op basis van nader onderzoek te beoordelen op basis van de 
hiervoor vastgestelde profielschetsen; 

• Het afdelingsbestuur een gemotiveerd voorstel te doen te doen voor de kandidaat-lijsttrekkers die op 
basis van de in dit document beschreven procedures en de profielschets kunnen worden toegelaten tot 
de ledenraadpleging voor het verkiezen van de lijsttrekker;  

• Het afdelingsbestuur een gemotiveerd voorstel te doen voor de ontwerp kandidatenlijst en de 
ontwerplijst kandidaat wethouders. 

 
De voorwaarden waaraan de ontwerp kandidatenlijst moet voldoen: 
• De kwaliteit van de kandidaten en de toetsing op basis van de vastgestelde profielen staat voorop, 

hierop worden géén concessies gedaan. Alle kandidaten op de ontwerp kandidatenlijst, ongeacht hun 
plaats op deze lijst, voldoen aan de eisen zoals gesteld in de profielschets en zouden de partij en haar 
kiezers op een goede manier moeten kunnen vertegenwoordigen. 

• De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen op de lijst is bij voorkeur gelijk, evenals het aantal 
mannen en vrouwen per vier kandidaten. Dat betekent dat van de eerste vier kandidaten op de lijst er 
twee vrouwelijk en twee mannelijk zijn, evenzo voor de plaatsen 5 t/m 8, 9 t/m 12, etc. Bij voorkeur wordt 
het om-en-om-principe gehanteerd. 

• De eerste zes kandidaten vormen een mix van kandidaten met ervaring als (schaduw)raadslid en van 
nieuwkomers. Zo wordt zowel continuïteit als vernieuwing van de fractie als geheel geborgd. 

• In het voorstel van de lijstvolgorde wordt rekening gehouden met de kennis, ervaring en vaardigheden 
van de kandidaten die van belang zijn bij de samenstelling van het team en de essentie van het 
koersdocument en het (concept) verkiezingsprogramma. 

• Om voldoende ruimte voor vernieuwing op de kandidatenlijst te garanderen komen partijgenoten die 
reeds drie (al dan niet aaneengesloten) periodes (of twaalf jaren) de positie van raadslid hebben vervuld 
niet in aanmerking voor een plaats op de kandidatenlijst. Conform artikel 1.36, lid 2 van de reglementen 
van de Partij van de Arbeid dienen zwaarwegende redenen aanwezig te zijn om in deze gevallen voor 
een volgende periode in die functie, in dit geval de functie van raadslid, in aanmerking te komen. Dit 
geldt onverkort voor de positie van lijsttrekker omdat de lijsttrekker na de verkiezingen gemeenteraadslid 
wordt en de rol van fractievoorzitter zal vervullen. 

 
  



Overige afspraken: 
• De adviescommissie kandidaatstelling wordt nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om kandidaten 

niet toe te laten tot de kandidaatstellingsprocedure indien een kandidaat aanwijsbaar niet voldoet aan de 
profielschets of dat de verwachting is dat de sollicitant de partij schade kan berokkenen (zie ook de 
Reglementen van de Partij van de Arbeid). 

• De adviescommissie kandidaatstelling krijgt in vertrouwen beschikking over de verslagen van de 
voortgangs- en beoordelingsgesprekken die door fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter zijn gevoerd met 
de (schaduw)raadsleden en/of de wethouder indien zij zich hebben gekandideerd. 

• Als na sluiting van de kandidaatstelling blijkt dat op basis van de leden die zich hebben gekandideerd 
geen kandidatenlijst kan worden opgesteld die voldoet aan bovenstaande criteria en/of uit het 
minimumaantal kandidaten bestaat dan heeft de adviescommissie kandidaatstelling het recht en de 
plicht om heel gericht zelf mensen aan te zoeken om zich te kandideren en derhalve alsnog in de 
kandidaatstellingsprocedure te betrekken. De commissie wordt verzocht met deze mogelijkheid 
terughoudend om te gaan. 

• De adviescommissie kandidaatstelling rapporteert vertrouwelijk aan het bestuur en stelt een rapportage 
op die het bestuur kan gebruiken om de leden te informeren over de voorgestelde kandidaten zodat de 
leden gemotiveerd kunnen besluiten. 
 

De rol van de commissie met betrekking tot de verkiezing van de lijsttrekker 
Het is de taak van de adviescommissie kandidaatstelling om te beoordelen of de leden die zich als 
lijsttrekker kandideren voldoen aan de profielschets voor de lijsttrekker en fractievoorzitter. De 
adviescommissie brengt een gemotiveerd advies uit aan het afdelingsbestuur over welke kandidaten kunnen 
worden toegelaten tot de lijsttrekkersverkiezing, en welke niet. Het afdelingsbestuur neemt hierover een 
besluit. 
 
De rol van de commissie met betrekking tot de kandidaat wethouders 
De adviescommissie kandidaatstelling voert gesprekken met de leden die zich hebben gekandideerd als 
wethouder. De adviescommissie brengt vervolgens een gemotiveerd advies uit aan het afdelingsbestuur 
over een gerangschikte lijst van kandidaat wethouders waarmee duidelijk wordt welke kandidaat als eerste 
voor het wethouderschap in aanmerking komt en welke kandidaat of kandidaten daarna. Het 
afdelingsbestuur neemt hierover een besluit en legt dit voor aan de algemene ledenvergadering. 
 
De rol van de gekozen/benoemde lijsttrekker 
Zodra op 22 november 2017 de lijsttrekker is gekozen/benoemd krijgt de lijsttrekker een adviserende rol in 
het opstellen van de kandidatenlijst en de gerangschikte lijst van kandidaat-wethouders. De lijsttrekker wordt 
hierover door de adviescommissie geconsulteerd alvorens deze adviezen aan het afdelingsbestuur worden 
aangeboden. 
 
Vertrouwenspersoon rondom kandidaatstellingsprocedure 
Het afdelingsbestuur stelt de adviescommissie kandidaatstelling samen vanuit de overtuiging dat deze 
commissie in staat is om een goed proces in te richten, een zorgvuldige procedure te doorlopen en een 
gedegen advies te geven over de kandidaten. Er moet ruimte bestaan voor klachten of het delen van 
ervaringen die op de kandidaat zelf van toepassing zijn of onder een grotere groep leven. Dit kan direct 
gemeld worden aan de adviescommissie. Het afdelingsbestuur biedt ook een alternatief via de 
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de commissie. De 
vertrouwenspersoon kan als luisterend oor fungeren en desgewenst advies geven aan kandidaten. Het 
afdelingsbestuur heeft Heleen de Jong bereid gevonden om deze rol op zich te nemen rondom de 
kandidaatstellingsprocedure. 
 
  



De voorgestelde samenstelling van de adviescommissie kandidaatstelling: 
• Stan Kaatee (1972), voorzitter van de commissie. 

Is vanaf 1988 actief in de afdeling en is van 2002-2009 lid geweest van de Haarlemse gemeenteraad. 
Hij was PvdA-fractievoorzitter van 2004-2009 en lijsttrekker in 2006. Hij heeft de afgelopen acht jaar 
gewerkt als raadadviseur voor de Minister-president op het Binnenhof en gaat per 15 februari aan de 
slag als directeur Economische zaken van de gemeente Amsterdam. 

• Remy Wilshaus (1981), secretaris van de commissie. 
Afdelingsvoorzitter PvdA Haarlem sinds 2014, sinds 2001 actief binnen de PvdA en betrokken bij vele 
campagnes, werkzaam als lerarenopleider aan de Hogeschool van Amsterdam. 

• Marjan Adema (1962). 
Sinds 2013 lid van de PvdA Haarlem. Werkt vanaf haar 21e o.a. in jongerenwerk, justitie en zorg. Is 
directeur in de jeugdbescherming o.a. in Haarlem, maar ook in andere regio’s in Noord-Holland. 

• Erica Bastiaans (1961). 
Lid van de PvdA sinds 2007. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen actief geworden als vrijwilliger. 
Rosa-opleiding gevolgd en vanaf maart 2015 algemeen bestuurslid in het afdelingsbestuur. Heeft vijftien 
jaar gewerkt als personeelsadviseur. Nu werkzaam als docent NT2. 

• Attiya Gamri (1972). 
Voormalig lid Provinciale Staten Overijssel en Noord-Holland, op dit moment landelijk voorzitter van de 
Vrouwen in de PvdA, de Rooie Vrouwen. Was in 2013 ook lid van de adviescommissie kandidaatstelling 
van de PvdA Haarlem. Werkt bij thuiszorgorganisatie Allerzorg. Woont vanaf juni 2017 in Overveen. 

• Rimmert Riedstra (1996). 
Sinds maart 2015 lid van de PvdA en de Jonge Socialisten. Actief binnen het bestuur van JS Haarlem 
en campagnevrijwilliger van de JS op het landelijk partijbureau. Docent Maatschappijleer in opleiding 
aan de Hogeschool van Amsterdam. 

  



Belangrijke data: 
• Vrijdag 1 september 2017: eerste dag van kandidaatstelling, op basis van ontvangen sollicitaties is nog 

gerichte scouting mogelijk. 
• Zondag 17 september 2017: laatste dag van kandidaatstelling (formele deadline). 
• Zondag 24 september 2017: uiterste dag waarop interne bereidverklaring en gedragscode van 

kandidaten is ontvangen. 
• Dinsdag 26 september 2017: startgesprek van adviescommissie kandidaatstelling met het 

afdelingsbestuur, vooruitblik op de kandidaatstelling, vaststellen welke kandidaten worden toegelaten tot 
de procedure.  

• Woensdag 27 september 2017: uiterste dag waarop aan kandidaten kenbaar wordt gemaakt of zij 
worden toegelaten tot de procedure. 

• Zaterdag 7 t/m zaterdag 15 oktober 2017: eerste gespreksronde kandidaat raadsleden en wethouders. 
• Maandag 16 oktober 2017: sluitingsdag voor het melden van kandidaat-lijsttrekkers. 
• Zaterdag 21 oktober 2017: gesprekken met kandidaat-lijsttrekkers. 
• Zondag 22 oktober 2017: voortgangsgesprek van adviescommissie kandidaatstelling met het 

afdelingsbestuur, besluit over toelating kandidaat-lijsttrekkers tot de procedure. 
• Zondag 22 oktober 2017: uiterste dag waarop aan kandidaat-lijsttrekkers kenbaar wordt gemaakt of zij 

worden toegelaten tot de procedure. 
• Dinsdag 31 oktober 2017: presentatie kandidaat raadsleden aan de leden (mini-presentaties). 
• Woensdag 1 t/m zondag 19 november 2017: diverse debatten tussen kandidaat-lijsttrekkers, organisatie 

hiervan ligt in handen van het afdelingsbestuur. 
• Zaterdag 4 t/m zaterdag 11 november 2017: tweede gespreksronde kandidaat raadsleden en 

wethouders. 
• Dinsdag 14 tot en met dinsdag 21 november 2017: ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap. 
• Woensdag 22 november 2017: vaststellen uitslag lijsttrekkersverkiezing door stemcommissie. 
• Woensdag 22 november 2017: bekendmaking uitslag ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap tijdens 

ledenvergadering. 
• Donderdag 23 november 2017: de lijsttrekker wordt geconsulteerd over het 

ontwerpverkiezingsprogramma, de ontwerp kandidatenlijst en ontwerplijst kandidaat wethouders. 
• Donderdag 23 november 2017: de adviescommissie kandidaatstelling stuurt de conceptkandidatenlijst 

en conceptlijst kandidaat wethouders, inclusief haar motivatie, aan het afdelingsbestuur. 
• Donderdag 23 november 2017: het afdelingsbestuur stelt het conceptverkiezingsprogramma, de ontwerp 

kandidatenlijst en de ontwerplijst kandidaat wethouders vast. 
• Vrijdag 24 november 2017: kandidaten krijgen te horen voor welke plaats op de kandidatenlijst zij 

worden voorgedragen, zij krijgen 24 uur bedenktijd. Als zij een voorbehoud willen maken ten aanzien 
van onderdelen van het verkiezingsprogramma dan dienen zij dat ook kenbaar te maken. 

• Zaterdag 25 november 2017: ontwerpverkiezingsprogramma, ontwerpkandidatenlijst en ontwerplijst 
kandidaat wethouders wordt aan de leden verzonden. 

• Woensdag 6 december 2017: deadline voor het indienen van amendementen op het 
verkiezingsprogramma. 

• Zaterdag 9 december 2017: ledenvergadering waarin het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en 
de lijst kandidaat wethouders wordt vastgesteld. 


