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DRAAIBOEK VERKIEZINGEN. 
 

 

Als voorbereiding op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap 

HDSR is dit draaiboek gemaakt. Over een aantal zaken met de ALV in januari een 

besluit nemen, verder worden de data’ s en procedures voor de rest van de tijd tot 

aan de verkiezingsdatum vast gemeld. 

Tenzij anders aangegeven lopen procedures voor PS en het waterschap HDSR gelijk 

op en zijn de voorstellen voor beide. 

Volgens de Statuten moet voor 15 december besloten worden of we als PvdA aan 

beide verkiezingen mee willen doen. In november heeft het gewestelijk bestuur 

besloten dat we hierop ja antwoorden maar dat de ALV in januari dit besluit moet 

bekrachtigen. 

 

 

 

Besluit 1: de ledenvergadering gaat akkoord met deelname aan de 

verkiezingen voor PS en het waterschap HDSR 

 

 

 

Voorstellen voor de ALV in januari: 

 

a. Besluit of er een ledenraadpleging wordt gehouden voor de 

vervulling van de positie van lijsttrekker. 

Het gewestelijk bestuur is niet voor zo’n verkiezing, is ook in 2018 niet 

gebeurd. Kandidaten worden in de gesprekken met de commissie gevraagd 

of ze ook ambitie hebben voor de functie van lijsttrekker. De 

kandidaatstellingscommissie komt met een advies over de lijsttrekker en 

de rest van de lijst, de ALV stelt de hele lijst samen en heeft daarmee het 

laatste woord. 

 

 

Besluit 2: De ledenvergadering besluit dat er geen ledenraadpleging wordt 

gehouden voor de vervulling van de positie van lijsttrekker. 

 

 

 

b. Besluit of de ontwerpkandidatenlijst wordt opgesteld door het 

gewestelijk bestuur (terzijde gestaan door een adviescommissie) 

Vorige keer hebben we goede ervaringen opgedaan met een procedure 

waarop dat de ontwerpkandidatenlijst wordt opgesteld door het gewestelijk 

bestuur, terzijde gestaan door een kandidaatstellingadviescommissie. 

Dat betekent ook dat het bestuur een voorstel aan de ledenvergadering 

doet n.a.v. de adviescommissie Kandidaatstelling. Hetzelfde geldt voor de 

programma’s, er komt een concept opgesteld door een adviescommissie 

ontwerp Programma. Dit geeft het gewestelijk bestuur ruimte om deze 

commissies op te starten, het alternatief is dat de gewestelijke 

ledenvergadering de commissies benoemt. 
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Besluit 3: De ledenvergadering geeft het gewestelijk bestuur de opdracht 

om twee kandidaatstellingsadviescommissies te benoemen en twee 

programmacommissies en deze van duidelijke opdrachten te voorzien. 

 

 

 

c. Besluit op welke wijze de fractie geadviseerd wordt over de keuze 

van kandidaat-gedeputeerde(n). 

Een kandidaat gedeputeerde hoeft geen lid van de dan net gekozen fractie 

te zijn. Ervaring leert dat er weinig tijd beschikbaar kan zijn voor dit 

proces, moet allemaal in de hectische formatieweken gebeuren.  Dus 

eerder je ermee bezighouden. De fractie beslist! 

 

 

Besluit 4: De ledenvergadering geeft aan het bestuur mandaat de fractie 

te adviseren over de persoon van gedeputeerde(n). 

 

 

 

d. Besluit over samenwerking met andere partijen. 

Beide fracties hebben advies aan het bestuur gegeven. 

 

De fractie van het waterschap is blij met de discussie die er binnen het 

gewest geweest is. Bij het Waterschap ligt het wat anders dan bij PS: 

Groenlinks werkt hier samen in WaterNatuurlijk. Daarom ligt samen 

optrekken met lijsten niet voor de hand. Andere partijen dienen zich niet 

aan. 

 Bij Provinciale Staten: Er is af en toe contact met GL op provinciaal niveau. 

De fractie heeft geen voorkeur voor samenwerken rond de verkiezingen 

maar wil wel inhoudelijk samenwerken waar nodig. Wellicht wel contact 

over de verkiezingsprogramma’s. Er zijn vooralsnog geen afspraken over 

onderwerpen waarbij PvdA en GL elkaar vast willen houden.  

 

Bij de discussie binnen het gewestelijk bestuur is afgesproken in elk geval 

op korte termijn te gaan praten met het bestuur van GroenLinks. Wij willen 

vooral de landelijke lijn volgen. Als je wel met één lijst zou willen werken, 

moet je heel vroeg in het traject al beginnen. Daarom ligt dit nu niet voor 

de hand voor 2023. Ook bij het komen tot 1 programma zou je vroegtijdig 

moeten beginnen. Ok dat stellen we nu niet voor. Gesprekken voeren met 

elkaar blijft wel heel goed, programma’s zouden voor vaststelling op elkaar 

afgestemd kunnen worden. Ook tegen de achtergrond dat in veel 

afdelingen wordt al wel intensief samengewerkt. De zichtbaarheid van de 

PvdA als partij is een ander aspect. Dat is belangrijk. 

 

 

Besluit 5: De ledenvergadering neemt nu geen besluit om tot intensievere 

samenwerking met GroenLinks (of enig andere partij) te komen. Waar 

overleg of afstemming over programma’s zinvol is, is er alle ruimte. 
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Ter informatie alvast: 

 
 
De procedure voor de periode februari 2022 en maart 2223: 

  

1. Maart/mei 2022: het gewestbestuur stelt na overleg met de 

fractie/fractievoorzitter de profielschetsen voor kandidaat raadsleden/leden voor 

het waterschap op. Deze worden door de gewestelijke vergadering 

vastgesteld. 

 

  

2. April/mei 2022: leden van het gewest wordt medegedeeld in welke periode en 

voor welke datum (uiterlijk maandag 19 september) zij zich kunnen kandideren 

en op welke wijze dit moet gebeuren. 

 

 

3. Juni 2022: Opdrachten aan de vier commissies worden verstrekt, bestuur 

benoemt de leden en stelt de opdracht op. 

Er wordt contact gelegd met de voorzitters van aanpalende gewesten over de rol 

van ons gewest in de procedures voor de waterschapsverkiezingen (meestal het 

aanleveren van 1 iemand uit ons gewest voor een commissie en viceversa). 

 

  

4. 19 september 2022. Uiterlijke datum van kandidaatstelling voor de 

Staten/Waterschappen.  

 

5. 26 september t/m 5 december. De ontwerpkandidatenlijst en het ontwerp 

verkiezingsprogramma worden opgesteld door het bestuur. 

 

 

6. Uiterlijk 6 december. Het ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerp-

kandidatenlijst worden verstuurd aan de leden. Hierbij wordt bekend gemaakt hoe 

en voor welke datum de leden amendementen kunnen indienen op het 

ontwerpverkiezingsprogramma. 

 

 

7. Uiterlijk 19 december: de lijst & programma worden vastgesteld door de 

ledenvergadering. 

 

  

8. 19 december 2022 is de laatste dag van registratie aanduiding. 

Daarna aanmelden kandidatenlijsten bij stembureau. 
 


