
 
Verslag ledenraadpleging 7 april 2016 
 
Mededelingen: 
Anja Timmer kan niet aanwezig zijn omdat haar partner een ongeluk heeft gehad en twee ruggenwervels heeft 
gebroken (Herman Zwerink leest verklaring van Anja voor)  
Anja blijft haar functie uitvoeren tot er een geschikte opvolger is. 
 
Reacties leden:  
Jammer, maar begrijpelijk dat ze deze keuze maakt 
Jammer, maar ze wist twee jaar geleden waar ze aan begon. 
 
Procedure 
Met voortvarendheid opgepakt en een kandidaatstellingscommissie samengesteld zoals in de evaluatie van de 
GR2014 is beschreven. twee leden van de fractie en twee leden van het bestuur Nico Dam is gevraagd als 
onafhankelijk voorzitter. Namens de fractie zitten Jaap Stapel en Marjolein Wessels in de commissie en namens 
het bestuur zitten Herman Zwerink en Louis Rodenstein in de commissie. 
 
*Leden gaan akkoord met de samenstelling van de commissie.  
 
1ste bijeenkomst van de kandidaatstellingcommissie is geweest en daar is besproken dat het belangrijk is dat de 
leden in het proces betrokken worden, vandaar dat er vandaag een ledenraadpleging is. Het profiel is 
doorgenomen en de sollicitatietermijn sluit op vrijdag 8 april om 12:00 uur. Er zal een briefselectie volgen en op 
zaterdag 16 april zullen de 1ste gesprekken met de kandidaten plaatsvinden. (als het nodig is zullen er op 23 
april ook nog gesprekken zijn). Als er een geschikte kandidaat is wordt deze door de commissie aan de fractie 
voorgedragen De fractie doet de voordracht en de gemeenteraad neemt hierover een besluit.  
 
Hoe worden de leden geïnformeerd over de kandidaat? 
Voorstel is om dan leden te informeren via een ALV de kandidaat wordt dan voorgesteld en kan bevraagd 
worden. (kennismaken) 
 
Profiel 
Er is een algemeen profiel aangevuld met wensen van fractie en bestuur. De leden wordt gevraagd wensen aan 
profiel kenbaar te maken 
 

Aanvullend en aandachtspunten vanuit de leden 
 Niet te zwart wit denken: dat iemand uit Almelo moet komen is wenselijk maar moet niet tot exclusie 

leiden (er moet een hele goede reden zijn om ervan af te wijken) Wethouder moet dan bereid zijn om in 
Almelo te gaan wonen. 

 Wenselijk is dat de kandidaat na twee jaar ook beschikbaar is voor de volgende periode om continuïteit 
te waarborgen. 

 Komende twee jaar een sterk PvdA profiel neer kunnen zetten 
 Kijkt de commissie ook zelf naar kandidaten? Als er geen geschikte kandidaten zijn dan zal de 

commissie zich hierover beraden. 
 Namen van kandidaten moeten niet op straat komen te liggen, het kan een belemmering zijn om te 

solliciteren. (positie van mensen in het geding) 
 Van de leden in de commissie wordt verwacht dat zij niet zullen communiceren over de namen van de 

kandidaten die zich melden en zullen worden aangesproken als er toch namen naar buiten komen tenzij 
de kandidaat dit zelf doet. 

 
*Met het profiel wordt ingestemd 
*de leden stemmen in met de procedure zoals die is vastgelegd in de statuten  
 
rondvraag 

 Fractie heeft overleg gehad over de procedure met de coalitiepartners en daar zijn ze het eens met de 
procedure die is opgestart. 

 Commissie veel sterkte en ga ervoor. 
 Een allochtone wethouder heeft de voorkeur 

 


