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Draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 2014 
 

 
    Ooststellingwerf (definitief) 

 

 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014  zijn, voor zover het de planning betreft,  vier 

grote onderwerpen van belang:  

 

1. Kandidaatstelling: groslijstcommissie / scoutingcommissie 

2. Verkiezingsprogramma: programmacommissie 

3. Strategie en campagne: Commissie strategie / campagnecommissie (PC) 

 

Drie van de vier worden ook genoemd in de ´Handleiding voor proces naar de 

gemeenteraadsverkiezingen´, uitgegeven door het partijbureau in Amsterdam.  Dit document dient 

vooral voor de procedures: wanneer leveren we wat aan? Verder kon worden geput uit het 

´Activiteitenplan Gemeenteraadsverkiezingen 2010´, het document ´Datumschema met de uiterste 

data voor de kandidaatstelling gemeenteraden´, ook uitgegeven door het partijbureau in 

Amsterdam.  Toegevoegd is de commissie strategie, naar aanleiding van de bijeenkomst van de 

fractie op zaterdag 17 november 2012. 

 

Op basis van bovenstaande documenten komen we tot het volgende draaiboek, dan wel 

activiteitenplan gemeenteraadsverkiezingen 2014. Het zijn vooralsnog grote stappen en verfijning zal 

in de loop van de tijd worden aangebracht. Het is een dynamisch document, waaraan op (korte) 

termijn ook een activiteitenlijst zal worden toegevoegd (wie doet wat, wanneer…?) 

 

Het accent ligt op de planning en werkwijze van de kandidaatstelling en in iets mindere mate op die 

van het verkiezingsprogramma. 

 

Wij gaan er vanuit dat de programmacommissie, de campagnecommissie (PC) / commissie strategie 

(die wat minder gebonden zijn aan procedures) ieder een eigen draaiboek opstellen. Hier worden 

slechts  de begindata aangegeven. Als dat nodig wordt geacht zullen de draaiboeken in elkaar 

worden geschoven.  Of dat nodig is, is onderdeel van overleg, want voor een deel zijn het autonome 

processen met een eigen dynamiek.  

 

Uit de draaiboeken van de commissies zal duidelijk worden hoe ze gaan werken en welke 

´milestones´ zij op welk moment ´opleveren´.  

 

Wim Kunst, Herman Spoelstra 

November/december 2012 
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November / december 2012 

• Afdelingsbestuur (Herman Spoelstra en Wim Kunst) bereidt het draaiboek voor de 

voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen voor en de besluitvorming erover. 

 

22 november 2012 

• Bijeenkomst  fractie,  voorzitter bestuur en een aantal leden over taakomschrijving, 

bemensing en werkwijze verschillende commissies: groslijstcommissie / scoutingcommissie, 

programmacommissie en commissie strategie / campagnecommissie. 

 

Vóór 5 december 2012  

• De ledenvergadering besluit of er wordt deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen en 

op welke wijze. Wij verzoeken u dit besluit door te geven aan de bestuurssecretaris. 

Hieronder de relevante onderdelen uit de mail van 8 november 2012 (dus inmiddels 

verzonden mail) aan de bestuurssecretaris (Lobke Hurkmans, lhurkmans@pvda.nl.  

 

1. De afdeling Ooststellingwerf neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014.  

2. De PvdA-Ooststelingwerf zal niet samen met een andere partij of met andere partijen een 

kandidatenlijst opstellen. 

3. De afdeling heeft verder besloten geen ledenraadpleging te houden voor de vervulling van 

de positie van de lijsttrekker.  

 

1 december 2012  deadline aanleveren namen voor groslijstcommissie 

• Deadline voostel samenstelling groslijstcommissie, programmacommissie en commissie 

strategie / campagnecommissie. 

 

15 december 2012 (NB feestdagen) 

• Agenda naar leden voor de ledenvergadering van 9 januari.  

• Draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 2014 in concept gereed ter beoordeling door de 

leden. 

 

Januari 2013 

9 januari 2013: Ledenvergadering  

• Benoeming groslijstcommissie / scoutingcommissie: Marian Jager, Pieter Bouma en Jan 

Vledder, Henk Feitsma, Pyt Liemburg. 

• Instelling programmacommissie: Appie Boonstra, Jan Vledder, Jan Smit. 

• Instelling campagnecommissie / commissie strategie. Commissie strategie: Ype Dijkstra, 

Pieter Bouma, Lien Dankbaar, Arnold Hofstra, Jesper Christensen en Janet van der Wal.  

 

De campagnecommissie bestaat al (PC). Daarin zitten (onder meer) Hendrik Jan Olijve, Lien 

Dankbaar, Pieter Bouma en Nico Mourik. Vaststellen draaiboek (Herman Spoelstra en Wim 

Kunst) gemeenteraadsverkiezingen 2014.   

  

Januari/februari 2013 

 

• De groslijstcommissie stelt de profielschets op van de toekomstige gemeenteraadsfractie.  In 

overleg met de gemeenteraadsfractie / fractievoorzitter. Aparte aandacht wordt er besteed 

aan de lijsttrekker, de fractievoorzitter en de wethouder(s). 

• Programmacommissie begint met haar werk. 
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• Strategiecommissie / Campagnecommissie begint met haar werk.  Gezien de aard van het 

werk is het raadzaam dat deze commissie niet alleen een draaiboek / tijdschema, maar ook 

een begroting op papier zet. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden dat de mensen 

die zich bezig houden met strategie een kleinere groep is en als het ware het voorbereidende 

werk doet voor de uitgebreidere campagnecommissie. Zij zoeken dan weer anderen erbij om 

daadwerkelijk campagne te voeren.   

• Bestuur roept vóór 18 maart 2013 een ledenvergadering bijeen voor vaststellen 

profielschets. Gezien de publicatie en verspreiding van het huisorgaan ´Voorwaarts´ dient 

voor of op 15 februari 2013 de profielschets gereed te zijn. Dat geldt ook voor de 

draaiboeken / tijdschema´s van het verkiezingsprogramma, kandidatenlijst, campagne en 

strategie. 

 

Maart 2013 

 

18 maart 2013 

• Ledenvergadering (in combinatie met normale jaarvergadering) 

• Vaststellen profielschets van de toekomstige gemeenteraadsleden (inclusief lijsttrekker, 

fractievoorzitter, wethouder(s).  

• Vaststellen draaiboeken / tijdschema´s  van het verkiezingsprogramma, kandidatenlijst, 

campagne en strategie. 

 

April 2013 

 

• Leden oproepen namen van kandidaten (zichzelf en anderen) te melden. De aanmeldingen 

dienen vóór maandag 3 september in het bezit te zijn van het afdelingsbestuur.  Tevens laten 

weten op welke wijze dit moet gebeuren. 

• Tevens wordt de vastgestelde profielschets onder de aandacht gebracht. 

 

September 2013 

3 september 2013 

• Uiterlijke datum waarop de namen van leden die zich kandidaat stellen in het bezit van het 

afdelingsbestuur moeten zijn. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een motivatie 

waarom de desbetreffende persoon zich kandidaat stelt en een curriculum vitae. 

 

Na 3 september 2013 

• Zodra het bestuur (secretaris) de aanmelding ontvangt, stuurt hij de interne bereidverklaring 

en erecode (gedragscode) toe aan het betreffende lid. Beide dienen voor 10 september 2013 

bij het afdelingsbestuur (secretaris) binnen te zijn. 

 

9 september 2013 

• Ingevulde en ondertekende interne bereidverklaring en erecode (gedragscode) dienen in het 

bezit te zijn van het afdelingsbestuur (secretaris). 

• Start groslijstcommissie van het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst. Hieronder valt ook 

het voeren van gesprekken met kandidaten (in een periode van zes weken).  

• Afdelingsbestuur checkt of er kandidaten zijn met een contributieachterstand. 

 

Oktober 2013 

 

18 oktober 2013 
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• De groslijstcommissie levert een gemotiveerde rangordening in bij het bestuur.  Per 

kandidaat wordt een korte beschrijving gegeven. 

• De programmacommissie levert een concept verkiezingsprogramma in bij het bestuur.  

 

De datum is gekozen om voldoende tijd te hebben om de ´Voorwaarts´, waarin de  

kandidatenlijst en het programma opgenomen kunnen worden,  klaar te krijgen en te 

verspreiden voor de ledenvergadering van 25 november 2013. 

 

November 2013 

4 november 2013 

• Het afdelingsbestuur zendt het ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst 

aan de leden.  

• Hierbij wordt bekend gemaakt hoe en voor welke datum de leden amendementen kunnen 

indienen op het ontwerpverkiezingsprogramma.  In principe is dat tot uiterlijk één week  

voor de ledenvergadering.  

• Programmacommissie reageert op de amendementen tijdens de ledenvergadering (23 

november 2013). 

 

25 november 2013 

• Ledenvergadering waarin het verkiezingsprogramma dient te worden vastgesteld.  

• De kandidatenlijst wordt vastgesteld.  

• Besloten wordt of en met welke andere partij(en) een lijstverbinding zal worden aangegaan. 

 

Januari 2014 

Dinsdag 21 januari 2014 (of eerder als dat mogelijk is) 

• Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie.  

 

Maart 2014 

 

Woensdag 5 maart 2014 (datum kan nog veranderen) 

• Verkiezingen leden gemeenteraden. 

 

 

 

 

 

 


