
 

Protocol kandidatenlijst Progressief Westerveld  

 

Inleiding 

Dit protocol vormt het stappenplan om te komen tot een kandidatenlijst van 

Progressief Westerveld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.  

Het vormt de leidraad voor de activiteiten van bestuur, kandidatencommissie en 

ALV bij het tot stand brengen van de kandidatenlijst. 

In dit protocol wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

• De kandidatencommissie 

• Werving van kandidaten 

• Selectie van kandidaten 

• Verkiezing lijsttrekker en 

• Verkiezing van de overige kandidaten. 

 

1. De kandidatencommissie 

De kandidatencommissie bestaat uit drie leden. De kandidatencommissie is 

aangesteld door het bestuur na raadpleging van de leden. Het bestuur stelt ook een 

opdracht op. Deze luidt: 

 
Het bestuur is blij dat jullie de uitnodiging om samen de kandidatencommissie te 
vormen hebben aangenomen. 
De opdracht voor jullie is om op zo’n kort mogelijke termijn maar uiterlijk op  
1 oktober met een voorstel voor de eerste acht kandidaten te komen. De 
verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats tijdens de ALV van 14 oktober. 
 
Voor 15 november dient de volledige kandidatenlijst te zijn afgerond, zodat deze 
tijdens de najaars-ALV dd. 18 november kan worden voorgelegd aan de ALV. 
Daarbij zouden wij het zeer op prijs stellen dat ernaar wordt gestreefd om uit 
ieder van de 19 kernen waaruit Westerveld bestaat, één persoon op de lijst komt 
te staan en zoveel mogelijk rekening is gehouden met diversiteit (gender, 
etniciteit, oorspronkelijke Drenthen en import). Dit kan de basis van de partij 
versterken.  
Voor de eerste 8 kandidaten gaat het in eerste instantie om capaciteit, 
inzetbaarheid en loyaliteit aan de partij, maar zeker ook om de onderlinge 
chemie.  
 
 
2. De werving van kandidaten 

De werving begint met een vooraankondiging op 1 augustus 2021. Vervolgens wordt 

op 15 augustus een wervend mailbericht aan alle leden gestuurd. Het mailbericht 

bevat tevens profielen voor de lijsttrekker, fractielid en een sollicitatieformulier. 



Leden kunnen zich kandideren voor het lijsttrekkerschap, en/of voor een plaats 2 

t/m 8 en/of voor plaats 9 of hoger op de lijst (‘onverkiesbare plaats’). 

De periode van kandidaatstelling opent op 15 augustus en sluit op 15 september 

2021.  

Op grond van het verloop van de kandidaatstellingen behoudt de 

kandidatencommissie zich het recht voor het bestuur te verzoeken extra 

wervingsactiviteiten te ontplooien. 

 

3. Selectie van kandidaten  

Alle kandidaten voor het lijsttrekkerschap en voor de plaatsen 2 t/m 8 worden 

uitgenodigd voor een gesprek met de kandidatencommissie. Bij de uitnodiging voor 

het gesprek krijgen de kandidaten een bewilligingsformulier en een 

integriteitsverklaring toegezonden met het verzoek deze in te vullen en mee te 

nemen naar het gesprek. De gesprekken vinden plaats in september.  

Met de kandidaten voor de plaatsen 9 en lager worden in principe geen gesprekken 

gehouden tenzij de commissie of de betreffende kandidaat dat wensen. 

Bewilligingsformulieren en integriteitsverklaringen worden bij deze groep 

schriftelijk afgehandeld. 

Het resultaat van de selectieprocedure is: 

• Een voorstel van de commissie voor één of meerdere kandidaten voor het 

lijsttrekkerschap. 

• Een voorstel voor invulling van de kandidatenlijst voor de plaatsen 2 t/m 8. 

Dit voorstel wordt opgesteld na de verkiezing van de lijsttrekker (zie 4). 

• Een voorstel voor invulling van de kandidatenlijst vanaf plaats 9 en lager. 

Ook dit voorstel wordt opgesteld na de verkiezing van de lijsttrekker. 

 

4. Verkiezing lijsttrekker 

De verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats op de ALV dd. 14 oktober. Bij 

meerdere kandidaten wordt een lijsttrekkersdebat gehouden. De namen van de 

kandidaten voor het lijsttrekkerschap worden door de commissie bekend gemaakt 

en in de convocatie voor de ALV vermeld.   

De verkiezing vindt schriftelijk en geheim plaats. De procedure om te komen tot 

een lijsttrekker is als volgt: 

1. De kandidaten worden in de gelegenheid gesteld zich voor te stellen aan 

de ALV en hun kandidatuur te motiveren en toe te lichten. 

2. De leden zijn vervolgens in de gelegenheid de kandidaten te bevragen. 

3. Bij meerdere kandidaten volgt een lijstrekkersdebat. 

4. Vervolgens is er een geheime en schriftelijke stemming: 

a. De leden vullen één naam in op het stembriefje of geven aan dat 

geen der kandidaten geschikt wordt geacht. 

b. Bij drie of meer kandidaten is een kandidaat direct gekozen als 

deze de absolute meerderheid haalt. Haalt geen van de kandidaten 

de absolute meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen de 

twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen conform artikel 

4 lid c van de statuten 



c. Bij twee kandidaten is de kandidaat met de meeste stemmen 

verkozen, mits het aantal stemmen op ‘geen der kandidaten 

geschikt’ minder is dan 50%. Als het aantal stemmen uitgebracht 

op ‘geen der kandidaten geschikt’ meer is dan 50% dan zijn de 

kandidaten afgewezen.  

d. Bij één kandidaat vindt ook een geheime schriftelijke stemming 

plaats. Bij het behalen van meer dan 50% van de stemmen is de 

kandidaat gekozen tot lijsttrekker. 

5. Als de stemming niet leidt tot een kandidaatlijsttrekker overleggen 

commissie en bestuur over de dan ontstane situatie. 

 

5. Verkiezing van de overige kandidaten 

De verkiezing van de overige kandidaten vindt plaats tijdens de ALV op 18 

november op basis van een voorstel van de kandidatencommissie voor invulling van 

de plaatsen 2 t/m 8 en voor de plaatsen 9 en lager. Deze voorstellen worden in de 

convocatie voor de ALV vermeld. De stemming is geheim en schriftelijk.   

De procedure is als volgt: 

1. Er wordt per plaats op de lijst gestemd, te beginnen bij plaats 2. 

2. Kandidaten op een lagere plaats op de lijst kunnen zich ter vergadering 

kandideren voor een hogere plaats. 

3. Leden die zich niet tijdens de kandidaatstellingsperiode kandidaat hebben 

gesteld, hebben niet deelgenomen aan de selectieprocedure en zijn van 

kandidaatstelling uitgesloten.  

4. De door de commissie voorgestelde kandidaat en de ter vergadering gestelde 

tegenkandidaten voor een hogere plaats op de lijst, worden in de 

gelegenheid gesteld zich aan de ALV voor te stellen met een korte motivatie 

over hun kandidaatstelling.  

5. Vervolgens is er de geheime schriftelijke stemming per achtereenvolgende 

plaats, te beginnen bij 2: 

a. De leden vullen één naam in op het stembriefje of geven aan dat 

geen der kandidaten geschikt wordt geacht. 

b. Bij drie of meer kandidaten is een kandidaat direct gekozen als 

deze de absolute meerderheid haalt. Haalt geen van de kandidaten 

de absolute meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen de 

twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen conform 5c. 

c. Bij twee kandidaten is de kandidaat met de meeste stemmen 

verkozen, mits het aantal stemmen op ‘geen der kandidaten 

geschikt’ minder is dan 50%. Als het aantal stemmen uitgebracht 

op ‘geen der kandidaten geschikt’ meer is dan 50% dan zijn de 

kandidaten afgewezen.  

d. Bij één kandidaat vindt ook een geheime schriftelijke stemming 

plaats. Bij het behalen van meer dan 50% van de stemmen is de 

kandidaat gekozen. 

e. Als het aantal stemmen op ‘geen van de kandidaten geschikt’ meer 

is dan 50% zijn de kandidaten afgewezen voor de betreffende 



plaats en schuiven de kandidaten voor de volgende plaats op de 

lijst een plaats op. 

f. Deze stemprocedure wordt herhaald t/m plaats 8. 

6. Het voorstel van de commissie voor de plaatsen 9 en lager wordt in één 

keer in stemming gebracht. 

 

 

  

 

 


