
 

Sollicitatie- en selectieprocedure wethouders 

 

Inleiding 

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 Leiden zal er alles aan doen om 

weer de grootste partij te worden in de Leidse raad. Als dat lukt, is de kans reëel dat D66 deel zal 

uitmaken van de coalitie en een of meerdere wethouders kan voordragen. In dit document wordt de 

sollicitatie- en adviesprocedure geregeld die de fractie moet helpen bij de voordracht van een of 

meerdere kandidaten voor het wethouderschap.  

 

Besluit 

De algemene ledenvergadering van D66 Leiden stelt gelet op artikel 6.14 van het Huishoudelijk 

Reglement het volgende besluit vast: 

 

1. Er is een wethoudersadviescommissie (WAC).  

2. De WAC heeft de taak sollicitanten die namens D66 het wethouderschap willen vervullen te 

beoordelen en de fractie (het team dat de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie voert) te 

adviseren over hun geschiktheid en mogelijke portefeuilletoedeling.  

3. De WAC bestaat uit vijf leden, te weten de lijsttrekker, de voorzitter van de afdeling, een (oud-) 

wethouder (Robert Strijk) en twee kandidaten uit de top 20 van de lijst (Susannah Herman en 

Francien Zeggelt). Deze leden zijn door het bestuur, in overeenstemming met de lijsttrekker, voor 

1 januari 2018 benoemd. 

4. De leden van de WAC betrachten tijdens én na hun werkzaamheden geheimhouding over de 

sollicitanten, het selectieproces en het advies. De WAC brengt haar bevindingen alleen ter kennis 

aan de fractie (het team dat de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie voert). 

5. De WAC nodigt eenieder uit in de periode van 15 januari tot en met 31 januari 2018 te 

solliciteren voor het wethouderschap. De WAC stelt daarvoor een sollicitatieformulier 

beschikbaar. 

6. De WAC selecteert op basis van de ontvangen sollicitatieformulieren welke sollicitanten worden 

uitgenodigd voor een gesprek. 

7. De WAC beoordeelt de sollicitanten aan: 

a. de relevante bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, 

b. de bijgevoegde profielschets ‘Wethouder D66 Leiden’,  

c. hun politieke ervaring en draagvlak in de fractie, 

d. hun maatschappelijke achtergrond en binding met D66 Leiden en de stad. 

8. De WAC brengt op 29 maart 2018 haar advies uit aan de fractie (het team dat de 

onderhandelingen voor een nieuwe coalitie voert). Dit advies omvat per portefeuille maximaal 

drie kandidaten die voor benoeming in aanmerking zouden komen. Kandidaten kunnen voor 

meerdere portefeuilles in aanmerking komen. 

9. De fractie is niet gebonden aan het advies van de WAC.  

10. De fractie betracht geheimhouding over het advies van de WAC.  

11. De fractie legt met inachtneming van de geheimhouding aan de algemene ledenvergadering 

verantwoording af over het selectieproces en de voordracht. 


