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Agendapunt 3.3. 

 

 

SAMENSTELLING KANDIDAATSTELLINGSCOMMISSIE 

WATERSCHAPVERKIEZINGEN 2015 

 

Dursun Kilic : voorzitter  

Jeroen Weck: secretaris 

Riet van der Nat: lid 

Erica van Alphen: lid 
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PROCEDURE & OPDRACHT KANDIDAATSTELLINGSCOMMISSIE                               

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015 

 

Procedure 

Het gewestelijk bestuur van de PvdA in Utrecht stelt ten behoeve van de 
waterschapsverkiezingen in Maart 2015 een kandidaatstellingscommissie (KSC) 
in. Deze commissie heeft als taak een ontwerp kandidatenlijst voor het 
waterschapsbestuur op te stellen en deze lijst aan te bieden aan het gewestelijk 
bestuur. Het bestuur biedt de ontwerpkandidatenlijst, eventueel geamendeerd, 
vervolgens ter vaststelling aan de gewestelijke afgevaardigdenvergadering aan.  

Op maandag 22  september 2014, om 12 uur dienen de namen van kandidaten 
in bezit te zijn van het gewestelijke bestuur. Aan de kandidaten wordt gevraagd 
een gemotiveerde brief en een CV aan te leveren.  

Zodra de namen van de kandidaten, inclusief  brief en CV, bij het gewestelijk 
bestuur binnen zijn, worden de Interne bereidverklaringen en de Gedragscode 
aan de kandidaten toegezonden voor ondertekening. Pas wanneer deze stukken, 
uiterlijk op maandag 29 september om 12 uur, ondertekend retour en in bezit 
zijn van de secretaris van het gewestelijk bestuur, kan de kandidaat tot de 
procedure worden toegelaten. Dit proces dient zich binnen een week af te spelen 
opdat de KSC op maandag 29 september 2014 met de werkzaamheden kan 
beginnen.  

Indien het gewestelijk bestuur, eventueel op aangeven van de KSC, besluit een 
kandidaat niet toe te laten tot de procedure, dient het partijlid in kwestie 
hierover uiterlijk 3 november 2014 schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. 
Deze persoon kan uiterlijk maandag 10 november 2014 om 10 uur schriftelijk 
beroep aantekenen bij het partijbestuur in Amsterdam. De door het partijbestuur 
ingestelde beroepscommissie doet uiterlijk 21  november 2014 een uitspraak en 
stelt betrokkene en het gewestelijk bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte. 

Zondag 7 december 2014 is de uiterlijke dag dat het gewestelijk bestuur de 
ontwerpkandidatenlijst en de alfabetische lijst vaststelt. Kandidaten dienen over 
actieve en passieve ledenrechten te beschikken wanneer de ontwerp 
kandidatenlijst wordt vastgesteld.  

Het gewestelijk bestuur zendt uiterlijk 2  weken voor de gewestelijke 
afgevaardigdenvergadering in december 2014 de ontwerpkandidatenlijst, met  de 
alfabetische lijst van niet- geplaatsten, naar de leden van gewestelijke 
vergadering, naar de kandidaten, naar de leden van de staten- en 
waterschapsfracties  en naar de secretarissen van de afdelingen.  Uiterlijk op 22 
december 2014 dient de kandidatenlijst te zijn vastgesteld. Daar vóór moet het 
verkiezingsprogramma zijn vastgesteld. Dat kan in dezelfde vergadering. 
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De beoogd lijsttrekker heeft het recht om zijn of haar visie op de kandidatenlijst 
aan de KSC en aan de gewestelijke vergadering kenbaar te maken, voorafgaande 
aan de stemming hierover. Dit geldt ook voor het ontwerp 
verkiezingsprogramma.  

Op maandag 2 februari 2015 ( datum onder voorbehoud) vindt de officiële 
kandidaatstelling plaats. Dan worden de kandidatenlijsten en de bijbehorende 
formulieren bij het centraal stembureau ingediend.  

 

De KSC heeft drie, van elkaar te onderscheiden , taken: 
1. Het selecteren en beoordelen van kandidaat fractie leden voor het 

waterschapsbestuur. 
2. Het selecteren en beoordelen van de kandidaat lijsttrekker 
3. Het desgewenst adviseren over de invulling van het hoogheemraadschap 

en van de fractievoorzitter. 
 
Opdracht aan de kandidaatstellingscommissie: 

• De KSC stelt , ten behoeve van de waterschapsverkiezingen in maart 
2015, een ontwerp kandidatenlijst op en biedt deze ter vaststelling aan bij 
het gewestelijk bestuur. Hierbij zal de KSC het bovenbeschreven 
tijdschema aanhouden.  

• Kandidaten worden tot de procedure toegelaten als zij zich vóór maandag 
22 september 2014,12 uur, kandidaat hebben gesteld en als de Interne 
bereidverklaring en de Gedragscode uiterlijk 29 september 2014, 12 uur, 
ondertekend retour zijn bij de secretaris van het gewestelijk bestuur.  

• Met deze personen worden een of meer gesprekken gevoerd waarbij de 
KSC  beoordeelt of hij/zij geschikt is voor de functie van fractielid van het 
waterschapsbestuur.  

• De KSC maakt bij haar selectiewerkzaamheden gebruik van het profiel van 
de waterschapsbestuurder en de bijbehorende competenties, zoals die in 
de gewestelijke vergadering van 21 juni 2014 zijn vastgesteld.  

• Iedere kandidaat dient zoveel mogelijk te voldoen aan de vereisten die in 
de profielen zijn vastgelegd.  

• De KSC plaatst de kandidaten in volgorde op de kandidatenlijst. De KSC 
zal voor de eerste tien plaatsen alleen partijgenoten voordragen die 
zonder voorbehoud beschikbaar zijn om een zetel in het 
waterschapsbestuur in te nemen.  

• De KSC brengt een advies uit aan het gewestelijk bestuur over de 
geschiktheid van kandidaten voor het lijsttrekkerschap. 

• De KSC stelt een alfabetische lijst van niet geplaatsten op te stellen op en 
biedt deze aan bij het bestuur.  

• Nadat de ontwerpkandidatenlijst is opgemaakt brengt de KSC desgewenst 
een advies uit aan het gewestelijk bestuur over de geschiktheid van 
kandidaten voor de functie van hoogheemraad en/of fractievoorzitter. 

• De KSC verricht haar werkzaamheden met inachtneming van de uiterste 
vertrouwelijkheid. Alle stukken worden na de afronding van de procedure, 
vernietigd. De KSC krijgt, indien nodig,  inzage in de verslagen van 
functioneringsgesprekken van zittende fractieleden.   


