Besluitvorming AAV d.d. 9 maart inzake GR2018
STATUS: VOOR TE LEGGEN AAN AAV

1. Besluit tot deelname aan de GR verkiezingen 2018
De AAV dient zich uit te spreken op welke wijze zij wenst deel te nemen aan de GR2018: Zelfstandige deelname of in gezamenlijke
lijst met meerdere partijen.
Voorstel: zelfstandige deelname.
2. Vaststelling procedure GR-verkiezingen (Bijlage A1)
Voorstel: Akkoord gaan met tijdspad
Afhankelijk van de besluitvorming bij de volgende agendapunten zal het tijdspad zo nodig worden aangepast.
3. Besluit inzake verkiezing lijsttrekker
a. Tijdstip verkiezing lijsttrekker is ter besluitvorming aan de AAV: vooraf, achteraf of gelijktijdig met verkiezing overige
kandidaten.
Voorstel : voorafgaand aan de verkiezing overige kandidaten
b. Wijze van stemming:
Lijsttrekker: poststemming/e-voting of op AAV.
Overige kandidaten: poststemming/e-voting.
Het bestuur heeft geen voorkeur voor de wijze van stemming voor de lijsttrekker. Beide opoties hebben hun voor- en
nadelen.
Voorstel:
stemming lijsttrekker: te bepalen op AAV
stemming overige kandidaten: e-voting/poststemming
4. Kandidaatstelling lijsttrekker.
Een kandidaat lijsttrekker dient ondersteuningsverklaringen te overleggen van tenminste 10% van de stemgerechtigde leden. Als
peildatum van het aantal kiesgerechtigde leden wordt de openstelling van de kandidaatstelling aangehouden. De
ondersteuningsverklaringen bestaan uit een lidnummer en handtekening en dienen in één keer bij de kandidaatstelling gevoegd te
worden.
Voorstel: akkoord te gaan met het overleggen door de kandidaat lijsttrekker, voor zowel Etten Leur als Moerdijk, van
ondersteuningsverklaringen van tenminste 10% van de kiesgerechtigde leden.
5. Toevoegen lijstduwers
De ledenvergadering kan het betreffende bestuur voorafgaand aan de interne verkiezing het mandaat geven om op de lijst
lijstduwers toe te voegen. Dit mandaat kan criteria omvatten op basis waarvan de lijstduwers gezocht worden.
De namen van de lijstduwers dienen bekend te zijn bij sluiting van de kandidaatstelling voor de overige kandidaten. Lijstduwers
maken geen onderdeel uit van de interne verkiezingen en worden na vaststelling van de kandidatenlijst door het bestuur toegevoegd.
Voorstel: het bestuur te mandateren lijstduwers toe te voegen aan de kandidatenlijst.
6. Instellen verkiezingscommissie (AVC).
De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van de kandidaatstellingsprocedure. Alle kandidaten worden
gelijk behandeld en informatie aan leden wordt tijdig aangeleverd. De verkiezingscommissie waarborgt een eerlijke en geheime
stemming en zorgt voor indiening van de kandidatenlijst bij de gemeente.
Kandidaten kunnen geen lid zijn van de verkiezingscommissie. Als het bestuur de verkiezingscommissie vormt en een bestuurslid
stelt zich als kandidaat verkiesbaar, dan legt het bestuurslid voor de kandidaatstellingsprocedure zijn functie neer.
Voorstel:
Instellen AVC, werkzaam voor beide gemeenten.
Kandidaten kunnen zich, tot aanvang van de besluitvormende AAV, opgeven bij het afdelingsbestuur
7. Peildatum voor het stemrecht
Stemrecht hebben de leden die woonachtig zijn in de gemeente waarvoor de lijst van toepassing is en die hebben voldaan aan de
verplichtingen van het lidmaatschap van de partij.
Voorstel: als peildatum voor het stemrecht aan te wijzen de start van stemming lijsttrekker (afhankelijk van keuze AAV). Hierbij
wordt uitgegaan van de door het Landelijk Bureau bijgehouden ledenadministratie.
8. Kandidaatstelling overige kandidaten.
De AVC bepaalt de wijze van aanmelding en de wijze van verkrijging van het aanmeldingsformulier
Voorstel: Potentiële kandidaten kunnen zich melden bij de AVC (i.c. de secretaris) zowel telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Zij
ontvangen dan van de AVC een aanmeldingsformulier.
Het aanmeldingsadres zal door de AVC bekend worden gemaakt bij de start van de kandidaatstelling.
9. Max. aantal kandidaten op kandidatenlijst
Voorstel:
Voor de gemeente Etten Leur uit te gaan van tenminste 8 personen op verkiesbare plaatsen.
Voor de gemeente Moerdijk uit te gaan van 3 personen op verkiesbare plaatsen.
10. De stemgerechtigden stemmen door op het stembiljet tenminste een minimum en ten hoogste een maximum, door het
verantwoordelijke bestuur te bepalen, aantal namen van verschillende kandidaten te noteren in volgorde van hun voorkeur.
Voorstel:
Voor de gemeente Etten Leur uit te gaan van de vermelding van tenminste 6 personen op het stembiljet.
Voor de gemeente Moerdijk uit te gaan van de vermelding van 3 personen op het stembiljet.
11. De kandidaten dienen de AVC een Verklaring omtrent goed gedrag te overleggen.

11.
Voorstel: De AAV besluit of een VOG noodzakelijk is.
12. Instellen Lijst adviescommissie.
De Lijstadviescommissie kan ingesteld worden om de leden te adviseren over kandidaten. E.e.a. conform het gestelde in het
landelijk huishoudelijk reglement.
De AAV dient de samenstellers van het lijstadvies te benoemen, alsmede de wijze van opstelling van het advies (individuele volgorde
of tranches).
Voorstel:
a. Instellen LAC voor zowel Etten Leur als Moerdijk
b. als leden van de LAC te benoemen:
i. E. de Bruijn
ii. G. Oberman
iii. G. Dullens
iv. M. Overboom
c. Als leden van de LAC Moerdijk te benoemen:
i. R. Dujardin
ii. E. Vissers
iii. P. Mul
d. wijzen van opstellen advies: individuele volgorde voor verkiesbare kandidaten en tranche voor niet verkiesbare kandidaten.
13. Instelling wethouderscommissie
De AAV stelt vast op welke wijze een wethouderscommissie wordt ingesteld.
Het advies van een Wethouderscommissie is niet bindend en wordt ter kennis gebracht aan de betreffende fractie, geldend na de
verkiezingen.
Voorstel: instellen Wethouderscommissie en de leden daarvan te benoemen op de AAV van 16 november 2017. Geïnteresseerden
voor deze commissie kunnen zich bij het bestuur melden tot een week voor de genoemde AAV.
14. Vaststellen afdrachtenregeling politieke vertegenwoordigers
Leden die een functie bekleden in vertegenwoordigende lichamen en benoemde bestuursfuncties die voortvloeien uit het
lidmaatschap van de Partij, zijn een afdracht verschuldigd. In het HHR is aangegeven dat bedoelde afdracht 3% bedraagt van het
politieke inkomen uit bedoelde functie, danwel een vast bedrag van 3%, minus de vaste onkostenvergoeding, vakantiegeld en
eventuele eindejaarsuitkering.
Op decentraal niveau kan de ledenvergadering een hoger percentage voor afdracht vaststellen.
Kandidaten verklaren middels het kandidaatstellingsformulier akkoord te zijn met de afdrachtregeling en aan de daaruit
voortvloeiende financiële verplichtingen op tijd te zullen voldoen.
Voorstel: akkoord te gaan met een afdrachtenregeling van 3%.
15. Benoeming campagnecommissie
De campagnecommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een verkiezingscampagne. Daarbij gaat het niet alleen om het
organiseren van activiteiten, maar ook om publiciteit en zichtbaarheid. Binnen de afd. Etten-Leur/Moerdijk bestaat reeds een
permanente campagnecommissie.
Leden die belangstelling hebben voor deelname aan de campagnecommissie kunnen zich tot de aanvang van de vergadering
melden bij het interim-bestuur.
Voorstel: de bestaande permanente campagnecommissie ( Dhr. B. van der AA, Dhr. G. Wiers en Mw. E. Laurijssens) te benoemen
tot campagnecommissie GR2018 en mogelijk aan te vullen met kandidaten, die zich tijdens de AAV aanmelden.
16. Instellen programmacommissie
De programmacommissie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. De programmacommissie kan
gekozen worden door de ledenvergadering, maar kan ook benoemd worden door het afdelingsbestuur. In dat laatste geval legt het
bestuur verantwoording af aan de leden over het verkiezingsprogramma. Voor het opstellen van het programma dienen in ieder
geval ook leden uit de betreffende gemeente deel uit te maken.
Het bestuur roept kandidaten op om zich voor de programmacommissie te melden.
Voorstel:
a. Instellen programmacommissie voor zowel Etten Leur als Moerdijk.
b. Als leden te benoemen voor Etten Leur:
i. H. de Korte
ii. R. Dujardin
iii. G.J. Koevoets
iv. J. Cerneus
v. P. Mul
vi. G. Wiers
c. Als leden te benoemen voor Moerdijk:
i. H. de Korte
ii. R. Dujardin
iii. G.J. Koevoets
iv. J. Cerneus
v. G. Wiers
vi. P. Mul
vii. Vacature moerdijk
17. Vaststellen profiel lijsttrekker en overige kandidaten (zie bijlage hierna)
Voorstel: akkoord te gaan met voorgelegde profielen

