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De commissie levert een  gemotiveerd voorstel voor de kandidatenlijst op basis van de leden die zich 

aangemeld hebben, bijv. 10.  

Dit voorstel wordt ter informatie voorgelegd aan het bestuur.  Het bestuur zal de lijst verder 

aanvullen tot het gewenste aantal, bijv. 30.  

De kandidatenlijst wordt  ter vaststelling voorgelegd aan de ledenvergadering.  

De voorzitter van de commissie presenteert het voorstel aan de ledenvergadering en licht 

toe/motiveert hoe men tot dit voorstel gekomen is. 

 

Uitgangspunten voor het opstellen van de kandidatenlijst: 

- Kwaliteit van de kandidaten is de belangrijkste eigenschap voor de plaats op de lijst 

- Met kwaliteit wordt met name gekeken naar goede inhoudelijke kennis, ervaring als 

volksvertegenwoordiger en/of bestuurder in de lokale samenleving en goed sociale en 

communicatieve vaardigheden. 

- Op de verkiesbare plaatsen dient bij voorkeur een mix van kandidaten te staan voor wat betreft 

geslacht, woonplaats, etniciteit, leeftijd, etc. 

- De PvdA profielomschrijving voor raadslid dient als basis voor de te stellen eisen. Kandidaten 

worden verwacht hieraan te voldoen. Voor zover zij daar niet aan voldoen dienen zij bereid te 

zijn middels training en coaching hun kennis en ervaring gedurende de zittingsperiode in de raad 

op het gewenste niveau te brengen  

- De lijsttrekker is kandidaat wethouder; 2e en 3e kandidaat op de lijst moeten capaciteiten 

hebben om fractievoorzitter te worden. Dit betekent dat voor invulling van deze plaatsen 

uitgegaan wordt van het PvdA profiel voor wethouder en fractievoorzitter. Voor zover 

kandidaten daar niet aan voldoen dienen zij bereid te zijn middels training en coaching zijn/haar  

kennis en ervaring gedurende de zittingsperiode in de raad op het gewenste niveau te brengen 

- Indien geen wethouder geleverd wordt is de lijstrekker kandidaat voor het 

fractievoorzitterschap. Vraag is of hij/zij daar beschikbaar voor is 

- Opmerking: fractie kiest uit hun midden de fractievoorzitter 

- De commissie neemt contact op met het bestuur als een kandidaat wethouder geen lijsttrekker 

wil/kan zijn 

- Eerste 5-6 kandidaten op de lijst dienen een goed team te kunnen vormen en elkaar aan te 

vullen, zowel op inhoud als op competenties 

- Kandidaten op plaats 1 tot 10  worden geacht actief deel te nemen aan de verkiezingscampagne. 
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- Bestuur nodigt de leden uit zich kandidaat te stellen. 

- De kandidaatstelling start woensdag 6 april en sluit dinsdag 10 mei. 

- Bij kandidaatstelling dient men een CV in te sturen;  verdere motivatie en presentatie volgt in het 

gesprek 

- Aanmelden bij de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Annegien Wijnands, zij stuurt 

Cv’s door naar de commissieleden 

- Alle leden die zich aanmelden worden uitgenodigd voor een gesprek 

- Na een kennismaking/selectie in de eerste ronde volgt een tweede gesprek met een beperkt 

aantal kandidaten in een tweede rond 

- In de ledenvergadering van 6 april wordt door het bestuur de procedure aan de leden ter 

goedkeuring voorgelegd.  

- De kandidaatstellingscommissie opereert onafhankelijk van het bestuur.  

-  Leden wordt gevraagd bij kandidaatstelling 21, 28 mei en 11 juni vrij te houden voor te de 

voeren gesprekken 

- Voorzitter van de kandidaatstellingscommissie presenteert en motiveert de kandidatenlijst 

tijdens de ALV van  6 juli.   

- De ALV van 6 juli bepaalt de uiteindelijke lijstvolgorde en stelt deze definitief vast 
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Annegien Wijnands, voorzitter annegien@hotmail.com   PvdA  gewest 

Maarten Pieters  PvdA  gewest 

Marja Stevens  PvdA Meierijstad , Veghel 

Martha School  PvdA Meierijstad,  Sint-Oedenrode 

Harm van Son  PvdA Meierijstad,  Schijndel 

 

Contactpersoon bestuur 

Anton Sweere 0657778381/ 
0653644704 
(werk) 

anton.sweere@kpnmail.nl PvdA Meierijstad  

 


