
 

 

 
Kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond 

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats! De eerste kans om ons te 
revancheren voor de verkiezingsnederlaag van 15 maart jl. Het doel is helder: de weg naar boven 
weer vinden! We zijn daarom op zoek naar leden die een verkiesbare of onverkiesbare plek op de 
kandidatenlijst ambiëren. Naast kandidaat-raadsleden zoeken we mensen (leden of niet-leden) die 
een actieve rol willen spelen in de afdeling; in de campagne, bij de totstandkoming van het 
verkiezingsprogramma en als bestuurslid van de afdeling. Elke hulp is welkom, Helmond heeft een 
stevige PvdA-afdeling nodig!  

De ledenvergadering van de PvdA afdeling Helmond heeft in december 2016 een draaiboek 
vastgesteld omtrent de kandidaatstelling. Middels onderstaande mail informeren we je over de 
wijze van kandidaatstelling. 

Raadslidmaatschap 

De kandidaatstelling voor het raadslidmaatschap is per 1 juni 2017 geopend en sluit 18 september 
2017. Zodra een kandidatuur is ontvangen wordt de interne bereidverklaring en erecode 
toegezonden aan de kandidaat. Beiden dienen ondertekend retour gestuurd te worden en dienen 
voor 25 september 2017 bij Stijn Smeulders (vicevoorzitter afdelingsbestuur) in bezit te zijn. Het is 
voor de adviescommissie kandidaatstelling relevant of kandidaten de ambitie hebben lijsttrekker te 
worden, na de verkiezingen bereid zijn om het fractievoorzitterschap op zich te nemen of het 
wethouderschap te vervullen. De lijsttrekker wordt in een directe verkiezing door de leden gekozen, 
de fractievoorzitter wordt na de verkiezingen door de fractie gekozen, de wethouder ook, maar hier 
gaat een selectieprocedure aan vooraf (zie verderop). 
 
Lijsttrekkerschap 

De kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap is ook per 9 juni 2017 geopend. De 
kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap sluit later; op 16 oktober 2017. Kandidaten voor het 
lijsttrekkerschap dienen hun aanmelding vergezeld te doen gaan van handtekeningen van minstens 
10% van de stemhebbende leden van de afdeling. Dat komt neer op 12 handtekeningen (op basis van 
ledenaantal op 1 maart 2017). Als je niet alleen lijsttrekker wilt worden, maar ook geïnteresseerd 
bent in het raadslidmaatschap vragen we je om uiterlijk 18 september ook te solliciteren voor het 
raadslidmaatschap. Indien zich twee of meer geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben 
gemeld, vindt in de periode van dinsdag 14 november tot en met dinsdag 21 november 2017 een 
ledenraadpleging plaats. De PvdA-leden mogen in deze periode digitaal stemmen op de 
lijstrekkerskandidaten. Uiterlijk woensdag 22 november 2017 wordt de uitslag van de 
ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap vastgesteld en bekend gemaakt. De beoogd lijsttrekker is 
vanaf dat moment bevoegd het afdelingsbestuur over het conceptverkiezingsprogramma en het 
afdelingsbestuur en de kandidaatstellingscommissie inzake de conceptkandidatenlijst te adviseren. 
 
Wethouderschap  

Kandidaten voor een wethouderspositie kunnen zich vanaf 1 september 2017 tot 22 november 2017 
melden bij de adviescommissie voor kandidaat wethouders. Meer informatie over deze procedure 
ontvang je na de zomervakantie. De adviescommissie voor de kandidaatstelling van de raadsleden zal 
ook de wethoudersadviescommissie zijn. 
 
Solliciteren 

Solliciteren voor het raadslidmaatschap en het lijsttrekkerschap doe je bij de vicevoorzitter van het 
bestuur Stijn Smeulders (stijnsmeulders@gmail.com). 
 



 

 

 
De adviescommissie kandidaatstelling vraagt aan alle kandidaten om een kort filmpje (max. 1 
minuut) op te nemen (mag met je telefoon), waarin je uitlegt waarom jij een goede kandidaat bent 
en waarom jij je wilt inzetten voor Helmond en de PvdA Helmond. Daarnaast vragen we je om een 
korte motivatiebrief (max. 1 pagina) en een cv. De filmpjes zullen enkel worden gebruikt ten behoeve 
van de adviescommissie kandidaatstelling.  
 
Verder wordt er gevraagd om bij kandidaatstelling (uiterlijk 25 september 2017, bij het retourneren 
van de bereidheidsverklaring) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verstrekken. De PvdA 
Helmond neemt daarmee een positie in die vergelijkbaar is met vrijwilligerswerk, verenigingen, 
ambtenaren en sommige bedrijven. Je dient deze zelf aan te vragen bij de gemeente. We 
onderzoeken nog we als afdeling de aanvraag kunnen ondertekenen of dat de landelijke PvdA dit 
dient te verzorgen. Meer informatie hierover sturen we je uiterlijk 1 juli a.s. toe, vanaf dat moment 
kun je een VOG aanvragen. Let op: het duurt een aantal weken om deze VOG te krijgen, vraag deze 
dus op tijd (advies voor 1 september) op. De kosten hiervoor kun je declareren bij het 
afdelingsbestuur.  
 
Bijgevoegd zijn de profielen voor de fractie, raadslid, lijstrekker, fractievoorzitter en wethouder te 
vinden die in december 2017 door de ledenvergadering zijn vastgesteld.  
 
Adviescommissie kandidaatstelling 

De kandidatenselectie wordt verzorgd door de adviescommissie kandidaatstelling die is ingesteld 
door het afdelingsbestuur. De opdracht van de adviescommissie is in december 2017 door de 
ledenvergadering vastgesteld. De kandidaatstellingscommissie stelt een gemotiveerde rangorde van 
de kandidatenlijst op. 
 
De adviescommissie kandidaatstelling bestaat uit vijf leden: Henk Leenders (voorzitter, voormalig lid 
Tweede Kamer, voormalig fractievoorzitter provinciale staten, voormalig lid gemeenteraad Breda), 
Mieke Verhees (voormalig fractievoorzitter Eindhoven), Wim Markus (voormalig bestuurslid PvdA 
Helmond, voormalig burgercommissielid PvdA Helmond), Bert Valentijn (voormalig ambtenaar 
gemeente Helmond, lid van PvdA afdeling Helmond), Erik van Merrienboer (gedeputeerde provincie 
Noord-Brabant, voormalig wethouder Eindhoven, voorzitter adviescommissie kandidaatstelling 
Helmond 2014, voormalig lid PvdA afdeling Helmond). 
 
De adviescommissie voert gesprekken met alle leden die zich kandideren, ook met de kandidaat-
lijsttrekkers. De eerste ronde gesprekken zullen plaatsvinden op zaterdag 14 oktober. Wij vragen de 
kandidaten ook dinsdag 24 oktober (in de avond vanaf 19.00 uur) vrij te houden voor een eventueel 
tweede gesprek. Met sommige kandidaten zal later een tweede gesprek worden gevoerd. Het 
afdelingsbestuur zendt de ontwerpkandidatenlijst (en in voorkomend geval de alfabetische lijst van 
niet-geplaatsten) uiterlijk 6 december 2017 aan de leden. De ledenvergadering waarop de 
kandidatenlijst wordt vastgesteld zal 20 december 2017 plaatsvinden. 

Scholing 
 
Om je goed voor te bereiden op het raadslidmaatschap biedt de PvdA Brabant de Jan 
Schaperleergang aan. De leergang bestaat uit 2 fases. In de eerste fase maak je kennis met het 
raadswerk, hoor je wat er voor nodig is om dat goed te doen en ontdek je of dat werk iets voor je is.  

Als je enthousiast raakt kun je naar fase 2. Je leert dan meer over de beginselen en geschiedenis van 
de PvdA en de werking van politiek. Meerdere thema’s komen aan bod en bovendien krijg je 



 

 

communicatietraining. Je leert presenteren en omgaan met sociale media. Er is aandacht voor 
regionale thema’s en je kunt je netwerk vormen en uitbreiden.  
 
Data en locatie 
Fase 1 
- Zaterdagochtend 24 juni 2017 (combinatie met de Brabantdag) – Den Bosch 
- Zaterdagochtend 8 juli 2017 10.00 uur  –  Eindhoven  

Fase 2  
Data nog niet bekend, volgen later. Deze fase wordt landelijk georganiseerd 

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor fase 1 is dat € 25,00 en voor fase 2 € 50,00. Meer 
informatie kun je krijgen bij het afdelingsbestuur of bij Gerben Welling, lid van het gewestbestuur 
van PvdA Brabant: info@gerbenwelling.nl 

Op de landelijke website vind je ook informatie over de benodigde competenties en vaardigheden: 
https://www.pvda.nl/partij/opleidingen/jan-schaper- leergang/  

Geef je in ieder geval op via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/Schaper  

Het is ook mogelijk om een aantal van de bijeenkomsten bij te wonen, mocht niet je niet op alle data 
kunnen. 

Scouting  

Naast dat we je vragen om jezelf kandidaat te stellen vragen we je goed om je heen te kijken. Ken 
je goede bevlogen PvdA-leden of niet-leden die duidelijk onze sociaaldemocratische ideale delen 
(die bij indienen van hun kandidaatstelling wel lid willen worden), wijs ze dan op de mogelijkheid 
die ze nu geboden wordt. Uiteraard hoeven geïnteresseerden zich niet te kandideren als raadslid 
en PvdA-lid te worden, alle betrokkenheid bij onze afdeling is van harte welkom! Indien 
geïnteresseerden graag kennismaken met de PvdA Helmond kan dat via Annegien Wijnands, 
voorzitter van het bestuur, via annegien@hotmail.com of 06-22779341. 

Vragen?  

We hopen je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd over de kandidaatstelling voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Indien je verdere vragen hebt over de procedure of over de 
functieprofielen kun je contact opnemen met de voorzitter van de adviescommissie, Henk Leenders, 
leendershenk@hotmail.com of 06-25032885. 
 
Namens het afdelingsbestuur,  
 
Annegien Wijnands 
 
Afdelingsvoorzitter PvdA Helmond 


