
 
	  

	  

	  

 

Draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
Route 2018  
 
Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.  
Dit draaiboek bevat procesvoorstellen voor alle stappen die genomen moeten worden, 
met daarbij vermeld de belangrijkste data en eventuele momenten van besluitvorming. 
Dit draaiboek is mede gebaseerd op het door het landelijke partijbestuur vastgestelde 
datumschema met uiterste data voor de kandidaatstelling gemeenteraden 2018. Tijdens 
de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 19 januari 2017 zal dit draaiboek ter 
vaststelling worden voorgelegd aan de leden. 

Op donderdag 24 november 2016 heeft de ALV van de PvdA Almelo besloten deel te 
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Onderwerpen 
Over de volgende onderwerpen zullen voorafgaand aan de verkiezingen besluiten 
moeten worden genomen: 

1. Positie van de lijsttrekker; 
2. Ontwerpen kandidatenlijst; 
3. (Kandidaat)-wethouder(s); 
4. Samenwerken met andere partijen; 
5. (Commissie) verkiezingsprogramma; 
6. Profielschets van de toekomstige gemeenteraadsfractie; 
7. Kandidatenlijst. 

Hieronder is voor elke onderwerp genoteerd wat het onderwerp inhoud, waarover wat 
besloten moet worden of wat er gedaan moet worden en op welke datum of voor welke 
datum dat moet gebeuren. 

 

1 Positie lijsttrekker  



Er moet besloten worden of er wel of geen ledenraadpleging voor de vervulling van de 
positie van de lijsttrekker moet worden gehouden. Dit wordt besloten in de ALV van 19 
januari 2017.  

Nb. 1: Wanneer besloten wordt tot een ledenraadpleging voor de vervulling van de positie 
van lijsttrekker, dan dient, in verband met de ondersteuning vanuit het partijbureau, dit zo 
spoedig mogelijk na het genomen besluit gemeld te worden aan de bestuurssecretaris.  

 
Nb. 2: Als tijdens deze ledenraadpleging besloten is om geen ledenraadpleging voor de 
vervulling van de positie van de lijsttrekker te houden dan kan dat niet op een later moment 
veranderd worden.  
In geval er in ALV van 19 januari 2017 besloten wordt om voor de positie van de lijsttrekker 
een ledenraadpleging te houden dan wordt ook bekend gemaakt dat tot maandag  16 
oktober 2017 partijgenoten zich hiervoor kunnen kandideren. De ledenraadpleging 
hieromtrent zal dan geschieden op de ALV van november 2017. 
 

Nb. 3: De aanmelding voor het lijsttrekkerschap dient vergezeld te gaan van handtekeningen 
van minstens 10% van de stemhebbende leden van de afdeling.  

 

2 Ontwerpen kandidatenlijst  

Er moet een besluit worden genomen of de ontwerpkandidatenlijst wordt opgesteld door het 
afdelingsbestuur (eventueel terzijde gestaan door een adviescommissie) of door een 
onafhankelijke kandidaatstellingscommissie. Dit alles wordt besloten in de ALV van 19 
januari 2017. 

Indien wordt gekozen voor een kandidaatstellingscommissie dan doet het bestuur op de ALV 
van 23 februari 2017 hiervoor een voordracht (art. 5.3).  

 

3 (Kandidaat)-wethouder(s) 

Op de ALV van 19 januari 2017 wordt vastgesteld op welke wijze de fractie geadviseerd 
wordt inzake de keuze van de (kandidaat)-wethouder(s) en of voor die mogelijke keuze een 
aparte selectiecommissie voor zal worden ingesteld. 

 

4 Samenwerken met andere partijen 

Op de ALV van 19 januari 2017 wordt het besluit genomen over samenwerking met andere 
partijen en over de in het geval van samenwerking te nemen stappen. 

Indien besloten wordt om samen met een andere partij een kandidatenlijst op te stellen, 
worden alle werkzaamheden zoveel mogelijk op dezelfde wijze georganiseerd als in het 
geval dat de partij zelfstandig een kandidatenlijst zou indienen. 

Op de ALV van december 2017 wordt besloten of en met welke andere partij(en) een 
lijstverbinding zal worden aangegaan. 
 
 
 
 
 
5 (Commissie) verkiezingsprogramma  



Op de ALV van 23 februari 2017 doet het bestuur een voordracht voor een 
verkiezingsprogramma commissie. Hierin besluit de ALV ook op welke wijze het 
ontwerpverkiezingsprogramma opgesteld dient te worden. 

De verkiezingsprogramma commissie profileert zich op de ALV van maart 2017. Hierin 
besluit de ALV ook welke onderwerpen er in ieder geval moeten worden opgenomen in het 
verkiezingsprogramma.  

De verkiezingsprogramma commissie stuurt het bestuur het concept verkiezingsprogramma 
uiterlijk 30 september 2017 toe.  

Het afdelingsbestuur zendt het ontwerpverkiezingsprogramma voor 15 oktober 2017 aan de 
leden Hierbij wordt bekend gemaakt hoe en voor welke datum de leden amendementen 
kunnen indienen op het ontwerpverkiezingsprogramma. Tijdens de ALV van november 
2017 wordt het definitieve verkiezingsprogramma vastgesteld. 

 

6 Profielschets van de toekomstige gemeenteraadsfractie  

Het afdelingsbestuur, dan wel de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie (indien 
daarvoor gekozen is), stelt na overleg met de gemeenteraadsfractie de profielschets op van 
de toekomstige gemeenteraadsfractie. De afdelingsvergadering stelt de profielschets van de 
toekomstige gemeenteraadsfractie vast in de ALV van maart 2016. 

In de profielschets wordt apart aandacht besteed aan de lijsttrekker, de fractievoorzitter en 
de (kandidaat)-wethouder. 

 

7 Kandidatenlijst 

Leden kunnen zich tot 18 september 2017 kandidaat stellen. Dit zal nog officieel worden 
medegedeeld door het bestuur voor 1 mei 2017. In deze bekendmaking zal het bestuur de 
leden verzoeken zich de kandideren, hierbij zal ook de profielschets worden meegestuurd. 
Bereidverklaring en erecode moeten voor 25 september 2017 ondertekend retour gestuurd 
worden naar het bestuur of indien daarvoor wordt gekozen de kandidaatstellingscommissie. 

Nb. 1: Pas na de bereidverklaring en erecode is een kandidatuur formeel. 

Het afdelingsbestuur dan wel de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie stelt voor 15 
november 2017 een gemotiveerde rangordening op in de kandidatenlijst. Indien er een 
ledenraadpleging is gehouden voor de lijsttrekker is dit de lijst vanaf plaats 2. 

Het afdelingsbestuur zendt de ontwerpkandidatenlijst (en in voorkomend geval de 
alfabetische lijst van niet-geplaatsten) voor 30 november 2017 aan de leden. 

Bij de ontwerpkandidatenlijst wordt de vastgestelde profielschets meegezonden alsmede een 
toelichting op de kandidaten op de ontwerpkandidatenlijst (en alfabetische lijst). De 
kandidatenlijst wordt vastgesteld op de ALV van december 2017.  

Nb.: Indien er een ledenraadpleging is gehouden voor het lijsttrekkerschap wordt de uitslag 
bekrachtigd. 

Er wordt een registratie aanduiding (politieke groepering) gedaan bij de gemeente voor 27 
december 2017. Een officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie gebeurt op 5 
februari 2018.  

Nb. 1: Er wordt geadviseerd om gebruik te maken van een proefinlevering.  

	  	  



	  

	  

	  


