Planning en deadlines
STATUS: CONCEPT

Stappenplan GR2018

Datum
09 maart 2017

Wat
AAV over Verkiezingsdeelname
afdelingsreglement
besluit deelname GR2018 (EL & MD) (advies AAV: zelfstandig zonder lijstverbinding)
Zie verder Besluitvorming AAV d.d. 9 maart inzake GR2018

Binnen 2 weken na
AAV

Het Labu via vereniging@d66.nl op de hoogte stellen van het besluit tot deelname en in welke vorm word
deelgenomen en een cc aan het Regiobestuur sturen (uiterlijk 4 april 2017).

15 April 2017

Opening kandidaatstelling lijsttrekker

18 mei 2017

Concept verkiezingsprogramma naar leden sturen (5 weken voor AAV)
Inventarisatie moties en amendementen

1 juni 2017

Sluiting kandidaatstelling lijsttrekker

15 juni 2017

Moties en amendementen naar leden sturen (1 week voor AAV)

22 Juni 2017

AAV
verkiezing lijsttrekkers (EL & MD)
Benoemen leden Verkiezingscommissie (AVC)

1 juli 2017

Opening kandidaatstelling lijst (plaats 2 en verder)

31 augustus 2017

Sluiting kandidaatstelling lijst (plaats 2 en verder)

8 september 2017

Gegevens kandidaten van AVC naar LAC

10 sept– 16 sept

Opstellen Lijstadvies

16 sept.- 29 sept

Mogelijke aanv. Motivering kanidaten n.a.v. Lijstadvies en bezwaarprocedure

31 aug – 29 sept

Kandidatenboek samenstellen (aVC)

29 september 2017

verzending kandidatenoverzicht (incl. lijstadvies), incl. brief inzake stemming

30 sept – 14 okt

Verkiezingen Lijstvolgorde (schriftelijk of digitaal), uiterste tijdstip benoemen, bijv. 14 oktober om 10.00 uur

5 oktober 2017

Presentatie kandidaten

14 oktober 2017

Melden uitslag aan kandidaten

14 okt – 25 okt

Bezwaarprocedure (is al in te schatten na melding uitslag)

16 oktober 2017

Voorlopige uitslag naar leden (en media)

14 okt – 27 okt

Opstellen procesverbaal door AVC, waarna toezenden definitieve uitslag aan kandidaten en naar LaBu opsturen
ter ondertekening via vereniging@d66.nl
Publiceren media
Uitslag naar lvc@d66.nl sturen
Kandidatenlijst laten ondertekenen
Aanzoeken van kandidaten voor de wethouderscommissie (WHC) en verkiezingsevaluatie (VEC)

Okt-Dec 2017

Opgeven kandidaten voor opleidingen

16 november 2017

AAV
concept verkiezingsprogrammas (beluitvormingscommissie benoemen)
campagneplan
campagnebegroting
verkiezingsevaluatie
wethouders commissie

November 2017
December 2017

27 december 2017

Presentatie verkiezingsprogramma
Overzicht van potentiële (in)formateurs en coaches verkrijgen
Overzicht maken van de punten in je verkiezingsprogramma en campagne tegenover die van andere partijen
maken
Uiterste datum registratie lijstaanduiding (voor gecombineerde lijst of lokale partij)
Let op openingstijden gemeente

8 januari 2018

Uiterste datum om kandidatenlijst vast te stellen (28 dagen voor kandidaatstelling)
Naar landelijke onderhandelingsdag gaan

Jan-Maart 2018

Campagne voeren
Short list wethouderskandidaten maken

15 januari 2018

Uiterste datum voor ondertekening kandidatenlijst door voorzitter LB of directeur LaBu.
Uiterste datum waarop de LVC een naam van de kandidatenlijst mag schrappen

22 januari 2018

Proefindiening

5 februari

Dag van kandidaatstelling
Inleveren kandidatenlijst met bijbehorende formulieren tussen 9.00 en 15.00 uur op het centraal of
hoofdstembureau.
Niets inleveren betekent NIET meedoen!

8 februari 2018
21 maart 2018

April – Mei 2017

Uiterste datum voor herstel van verzuim rondom kandidatenlijst

VERKIEZINGSDAG !!
AAV
evaluatie GR2018

