OnPD Kandidaatstelling Gemeenteraad
Artikel1: Aanvang van de procedure
Uiterlijk 1 januari 2021 publiceert het bestuur de voor de kandidaatstellingsprocedure geldende termijnen en
tijdstippen en de door de kandidaten in te vullen formulieren.
Artikel 2: Verantwoordelijkheid
2.1 Het kandidaatstellend bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kandidaatstellingsprocedure.
Het kandidaatstellend bestuur wordt gevormd door de zittende bestuursleden.
2.2 Bestuursleden die op de kandidatenlijst willen staan, moeten dit uiterlijk tijdens eerste
ALV 2021 kenbaar maken. Zij vormen bij voorkeur geen onderdeel meer van het kandidaatstellend bestuur.
2.3 Het overgebleven kandidaatstellend bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en indien
mogelijk nog één lid dat is belast met de taken die uit de kandidaatstellingsprocedure voortkomen.
2.4 Het kandidaatstellend bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid de taakstelling ten aanzien van de
selectie van kandidaten te laten uitvoeren door een kandidaatstellingscommissie.
2.5 Het kandidaatstellend bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid de taakstelling ten aanzien van het
opstellen van een conceptverkiezingsprogramma te laten uitvoeren door een verkiezingsprogrammacommissie.
Artikel 3: Stemrecht en toegankelijkheid
3.1 Met uitzondering van het vaststellen van het kaderstellend advies, worden besluiten genomen door uitsluitend de
leden die minimaal één jaar betalend lid en woonachtig in Diemen zijn.
3.3 Alle ledenvergaderingen in het kader van de kandidaatstellingsprocedure zijn toegankelijk voor alle leden.
De leden hebben het recht om aan de beraadslagingen deel te nemen.
Artikel 4: Kaderstellend advies
4.1 Voor 1 juni 2021 stemt de ledenvergadering (ALV-1) over het voorstel van het kandidaatstellend bestuur over
kaderstellend advies.
4.2 Het kaderstellend advies vermeldt ten minste:
a. het aantal op de lijst te plaatsen kandidaten;
b. criteria die voor iedere kandidaat afzonderlijk gelden;
c. criteria die op de lijst of delen daarvan betrekking hebben, waarbij ten minste de herkenbaarheid van de
kandidaten wordt gewaarborgd;
d. een standpunt betreffende het al dan niet aangaan van een samengestelde lijst.
e. een besluit over het aanwijzen van de lijsttrekker;
f. een besluit over het al dan niet afzonderlijk aanwijzen van lijstduwers;
g. een besluit over de deelname aan beraadslagingen en stemmingen van (voorlopige) kandidaten bij activiteiten in
het kader van de kandidaatstellingsprocedure;
4.3 Tevens stelt het kandidaatstellend bestuur de leden tijdens ALV-1 in kennis van het vervolg van de
kandidaatstellingsprocedure.
4.4 In het in artikel 5 bedoelde geval wordt het in dit hoofdstuk bepaalde omtrent de lijsttrekker, de lijstduwer, de
voorlopige en de definitieve groslijst, de advieslijst, het verkiezingsprogramma, de kandidaatstellingsvergadering en
de kandidatenlijst gelezen als geldend voor de verkiezing.
Artikel 5: Lijsttrekker
5.1 Indien door de ledenvergadering het kaderstellend advies is besloten, de lijsttrekker afzonderlijk aan te wijzen,
dient dit op ALV-2, rond 1 november 2021 plaats te vinden en benoemd te worden.
5.2 Het kandidaatstellend bestuur stelt de leden minimaal twee weken voor ALV-2 op de hoogte van de door het
bestuur gestelde lijsttrekker.
5.3 De aanwijzing van een lijsttrekker is alleen mogelijk door het kandidaatstellend bestuur in een ledenvergadering
waarvoor de oproeping ten minste twee weken tevoren is verzonden.
5.4 De afzonderlijk aangewezen lijsttrekker wordt op de eerste plaats van de kandidatenlijst geplaatst en is geen
voorlopige kandidaat meer.
5.5 De afzonderlijk aangewezen lijsttrekker treedt op als adviseur van het kandidaatstellend bestuur, dan wel de
kandidaatstellingscommissie, bij alle besluitvorming met betrekking tot de kandidaatstelling.
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Artikel 6: Lijstduwer
6.1 Indien door de ledenvergadering is besloten één of meerdere lijstduwers afzonderlijk aan te wijzen, dienen zij
op ALV-2, welke uiterlijk op 1 november 2021 plaatsvindt, door de ledenvergadering benoemd te worden.
6.2 De afzonderlijke aanwijzing van een lijstduwer is alleen mogelijk in een ledenvergadering waarvoor de
oproeping ten minste twee weken tevoren is verzonden onder vermelding van alle daarvoor bij of door het bestuur
geldig gestelde kandidaten.
6.3 De afzonderlijk aangewezen lijstduwer wordt op de laatste plaats van de kandidatenlijst geplaatst en is geen
voorlopige kandidaat meer.
Artikel 7: Kandidatenlijst
Kadidaatstelling en voorlopige groslijst
7.1 Tot 1 september 2021 kunnen het kandidaatstellend bestuur en leden, voorlopige kandidaten, die voldoen aan
de eisen zoals gesteld in het kaderstellend advies, voordragen bij het kandidaatstellend bestuur.
7.2 Alle kandidaten worden op alfabetische volgorde op de voorlopige groslijst geplaatst.
7.3 Het kandidaatstellend bestuur maakt uiterlijk 1 oktober en minimaal twee weken voor ALV-2, middels
toezending aan de leden de concept voorlopige groslijst bekend. Op het moment van bekendmaking van de concept
voorlopige groslijst dienen alle voorlopige kandidaten één jaar lid te zijn.
7.5 In bijzondere gevallen is het mogelijk om op voordracht van het bestuur en bij stemming met twee-derde (2/3)
akkoord van de leden van deze regel af te wijken.
7.6 Het kandidaatstellend bestuur roept ten minste twee weken tevoren een ledenvergadering (ALV-2) bijeen. Deze
vergadering vindt uiterlijk 1 november 2021 plaats. Deze vergadering besluit welke personen zij op de eerste 4
verkiesbare plaatsen van de voorlopige groslijst wenst op te nemen. De vergadering kan hierop ook leden opnemen
die niet tevoren aan het kandidaatstellend bestuur zijn genoemd.

Artikel 8: Definitieve groslijst
8.1 Het kandidaatstellend bestuur stelt de definitieve groslijst vast voor 15 november 2021. Deze lijst bevat de
namen van de eerste 4 personen die voorkomen op de voorlopige groslijst eventueel aangevuld met personen die
door het bestuur hieraan zijn toegevoegd.
Deze toegevoegde voorlopige kandidaten dienen vóoŕ 15 november2021 lid te zijn en hun bereidheid om een
voorlopige kandidaat te worden schriftelijk te hebben bevestigd. De definitieve groslijst bevat verder de informatie
overeenkomstig het door het bestuur ter beschikking te stellen kandidaatstellingsformulier.
8.2 Voorlopige kandidaten hebben toegang tot de kandidaatstellingsvergadering en mogen aan de beraadslagingen
en stemming van de toegevoegde kandidaten deelnemen, tenzij de ledenvergadering in anders heeft besloten.
Artikel 9: Advieslijst
9.1 Het kandidaatstellend bestuur stelt de advieslijst vast door de kandidaten die voorkomen op de definitieve
groslijst te plaatsen in volgorde van voorkeur waarbij het kaderstellend advies in acht wordt genomen. Het
kandidaatstellend bestuur wordt hierbij geadviseerd door:
a. de afzonderlijk aangewezen lijsttrekker;
b. de fractie;
c. indien als zodanig benoemd: de kandidaatstellingscommissie.
Artikel 10: Kandidaatstellingsvergadering
10.1 Het kandidaatstellend bestuur roept de ledenvergadering waarin de kandidatenlijst wordt vastgesteld (ALV-3)
ten minste twee weken tevoren bijeen en verzendt hierbij tevens de advieslijst. De vergadering vindt uiterlijk 1
december 2021 plaats.
10.2 Bij de advieslijst geeft het kandidaatstellend bestuur een toelichting waarin het de volgorde van de kandidaten
motiveert in het licht van het door de ledenvergadering vastgestelde kaderstellend advies.
10.3 De kandidaatstellingsvergadering stelt aan de hand van de advieslijst de kandidatenlijst definitief vast onder
toepassing van een voorgeschreven stemprocedure.
10.4 Het kandidaatstellend bestuur zendt de door de kandidaatstellingsvergadering genomen besluiten aan de leden.
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Artikel 11: Vaststelling kandidatenlijst middels een ledenraadpleging
11.1 De kandidatenlijst wordt vastgesteld middels een ledenraadpleging, De ledenraadpleging eindigt uiterlijk 1
december 2021.
11.2 Voor het stemrecht tijdens de ledenraadpleging gelden de voorwaarden zoals omschreven in de artikel 3.1 van
de statuten.
11.3 Alle stemgerechtigde leden ontvangen uiterlijk één week voorafgaand aan de ledenraadpleging een oproeping
voor de ledenraadpleging.
11.4 Het kandidaatstellend bestuur verzendt de advieslijst ten minste twee weken voor aanvang van de
ledenraadpleging naar de leden. Bij de advieslijst voegt het kandidaatstellend bestuur een schriftelijke toelichting
waarin het de volgorde van de kandidaten motiveert in het licht van het door de ledenvergadering vastgestelde
kaderstellend advies.
11.5 De ledenraadpleging kan alleen georganiseerd worden door het bestuur.
11.6 De keuzelijst bij de ledenraadpleging omvat alle kandidaten op de advieslijst, buiten de eventueel afzonderlijk
aangewezen lijsttrekker en lijstduwer(s).
Artikel 12: Stemprocedure
12.1 Stemming geschiedt anoniem middels schriftelijk of digitaal ingevulde lijst.
12.2 Een door het bestuur aangewezen onafhankelijk persoon ziet toe op het juiste verloop van de ledenraadpleging.
12.3 Bij de stemming geeft het lid een voorkeursvolgorde aan alle kandidaten op de advieslijst. Het recht een
voorkeursvolgorde op te geven is niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan leden aan te zetten om een ander dan
zijzelf gebruik te laten maken van hun mogelijkheid een voorkeursvolgorde op te geven.
12.4 De uitslag wordt als volgt bepaald:
a. Aan de kandidaten van de voorkeurslijst wordt een stemwaarde toegekend. Aan de hoogst geplaatste kandidaat
wordt een stemwaarde toegekend die overeenkomt met het aantal kandidaten op de advieslijst. Van de
eerstvolgende kandidaat wordt een stemwaarde toegekend die één minder bedraagt, en zo vervolgens. De aan elke
kandidaat aldus toegekende stemwaarden worden bijeen geteld.
b. De kandidaat, die het hoogste stemwaarde totaal verwerft, wordt als eerste gekozen. De kandidaat die het op één
na hoogste stemwaarde totaal verwerft wordt als tweede gekozen, en zo vervolgens, totdat zoveel kandidaten zijn
gekozen als er plaatsen op de lijst te vervullen zijn. De lijsttrekker die afzonderlijk is aangewezen, is de eerste
kandidaat op de lijst. Hierna volgt de kandidaat die het hoogste stemwaarde totaal verwerft, als eerste gekozen, c.q.
vervult de tweede plaats op de lijst, direct onder de lijsttrekker. De kandidaat die het op één na hoogste stemwaarde
totaal verwerft wordt als tweede gekozen, c.q. vervult de derde plaats op de lijst, en zo vervolgens, totdat zoveel
kandidaten zijn gekozen als er plaatsen op de lijst te vervullen zijn.
c. Hebben twee of meer kandidaten hetzelfde stemwaarde totaal, dan is de volgorde van de advieslijst leidend.
12.5 Het bestuur stelt de leden zo spoedig mogelijk op de hoogte van de uitslag van de ledenraadpleging en het
opkomstpercentage.
12.6 Wanneer minder dan 50% + 1 van de stemgerechtigde leden hun stem hebben uitgebracht, wordt de
definitieve volgorde van de kandidatenlijst vastgesteld conform de advieslijst.
12.7 Na bepaling van de uitslag worden de uitgebrachte stem lijsten vernietigd door de aangewezen onafhankelijk
persoon.
Artikel 13: Beëindigen kandidatuur
13.1 Een (voorlopige) kandidatuur wordt beëindigd door:
a. het einde van het lidmaatschap van de OnPD;
b. een aan het kandidaatstellend bestuur gerichte schriftelijke verklaring van de kandidaat met die strekking;
c. ambtshalve beëindiging indien de kandidaat niet de voorwaarden voor de kandidatuur accepteert of de vereiste
formulieren niet ondertekent;
d. een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, met gekwalificeerde meerderheid genomen;
e. het door de kandidaat niet ondertekenen van de op dat moment geldende regels:
f. als de kandidaat niet meer in Diemen woont.
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