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I. Vaststelling deelname 

 

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur stelt u voor om als D66 deel te 

nemen aan deze verkiezingen in: 

 

- Leiden, en 

- Leiderdorp, en 

- Voorschoten. 

 

Het bestuur stelt voor om niet als D66 deel te nemen aan deze verkiezingen in: 

 

- Zoeterwoude. 

 

Deelnemen aan verkiezingen richt zich op het verwezenlijken van de doelen, beleidsagenda en 

standpunten van D66. De best denkbare uitgangspositie daarvoor is het behalen van zoveel mogelijk 

stemmen en zetels, hetgeen betekent dat D66 opnieuw het vertrouwen moet winnen van veel kiezers. 

Deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen betekent ook het organiseren van drie essentiële 

elementen: 

 

- Interne verkiezingen voor een kieslijst met een lijsttrekker per deelnemende gemeente; 

- Een verkiezingsprogramma per deelnemende gemeente; 

- Een campagne om onze agenda’s en kandidaten onder de aandacht van de kiezer te brengen. 

 

Besluit 1a. Deelname: De AAV besluit om zelfstandig, dus met een eigen kieslijst, deel te nemen aan 

de verkiezingen voor de gemeenteraad van Leiden op 16 maart 2022. 

 

Besluit 1b. Deelname: De AAV besluit om zelfstandig, dus met een eigen kieslijst, deel te nemen aan 

de verkiezingen voor de gemeenteraad van Leiderdorp op 16 maart 2022. 

 

Besluit 1c. Deelname: De AAV besluit om zelfstandig, dus met een eigen kieslijst, deel te nemen aan 

de verkiezingen voor de gemeenteraad van Voorschoten op 16 maart 2022. 

 

Besluit 1d. Geen deelname: De AAV besluit om niet deel te nemen aan de verkiezingen voor de 

gemeenteraad van Zoeterwoude. 

II. De interne verkiezingen 
 

Deelnemen aan verkiezingen betekent volgens de Kieswet dat er op de Dag van Kandidaatstelling (31 

januari 2022) een kieslijst per deelnemende gemeente wordt ingediend en dat, volgens onze 

reglementen, een door de afdelingsvergadering in te stellen afdelingsverkiezingscommissie (AVC) 

namens de afdeling het proces van interne verkiezingen organiseert. 

 

Het bestuur doet hieronder voorstellen ten aanzien van de AVC, kandidaten en verwachtingen, 

lijstduwers, kandidaatstelling lijsttrekker en kandidaatstelling overige kandidaten.  

 

2.1 Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) 

De AVC draagt de verantwoordelijkheid voor de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure 

voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze AVC bewaakt en voert de procedures uit die volgens het 

Huishoudelijk Reglement gelden rondom het samenstellen van de lijst. Daarbij neemt de AVC de 

keuzes in acht die de afdelingsvergadering met dit besluit maakt, de AVC bewaakt deze keuzes en 
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treedt namens de afdeling op als zich ongerechtigheden voordoen. De AVC heeft volgens het 

Huishoudelijk Reglement (art. 6.15) de volgende taken: 

  

▪ De AVC informeert de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt en 

stelt het kandidaatstellingsformulier beschikbaar;  

▪ De AVC controleert en verifieert de informatie van de kandidaten en verstrekt informatie over 

de kandidaten aan de leden;  

▪ De AVC zorgt dat de kandidaten zich aan de leden kunnen presenteren op meerdere wijzen, 

zoals door middel van debatavonden;  

▪ De AVC organiseert de stemmingen, stelt ze vast en maakt de uitslag ervan bekend.  

▪ De AVC voert een proefindiening uit van de lijst bij de gemeenten Leiden, Leiderdorp en 

Voorschoten;  

▪ De AVC dient de definitieve kandidatenlijst voor de verkiezingen bij het betreffende 

hoofdstembureau van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Voorschoten op de Dag van 

Kandidaatstelling (31 januari 2022)).  

 

Besluit 2.1: De AAV stelt een verkiezingscommissie in (voorts: AVC). De AVC bewaakt het proces voor 

alle aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende gemeenten binnen de afdeling. In februari 2021 

zullen de verkiezingen voor de vervulling van de vacatures voor de AVC plaatsvinden. De AAV hanteert 

als profielschets voor het ideale AVC-lid het profiel opgenomen in Appendix K. Leden van de AVC zijn 

geen kandidaat-raadslid of raadslid. De commissie bestaat uit een oneven aantal leden, minimaal drie. 

De AAV mandateert het bestuur om te bepalen uit hoeveel leden de AVC zal gaan bestaan. Eén lid van 

de AVC wordt, in afwijking van het voorgaande, benoemd door het bestuur. Dit lid kan niet de voorzitter 

van de AVC zijn. 

 

Besluit 2.2: Om eerlijke kansen te garanderen tijdens de interne verkiezingen besluit de AAV dat de 

AVC namens de ledenvergadering controleert op ongeregeldheden, bijvoorbeeld bij het misbruik van 

ledenlijsten (privacy) of het stemmen met andermans inloggegevens (one-man-one-vote principe). Net 

als voor creditcardnummers en pincodes geldt: een stemcode is persoonlijk en wordt niet met derden 

gedeeld. De AVC is bevoegd om in het geval van ongeregeldheid op te treden. In het geval van ernstige 

ongeregeldheden meldt de AVC dit bij het bestuur. De AVC danwel het bestuur treedt in zo’n geval 

namens de leden op. 

 

2.2 Kandidaatstelling  

De reglementen stellen de volgende voorwaarden voor kandidaatstelling:  

▪ Aanmelding: Alle kandidaten melden zich aan door het standaardformulier volledig in te vullen 

en te ondertekenen, daarnaast leveren kandidaten een kopie van het paspoort in. Als er 

ingestemd wordt met het instellingsbesluit van de LAC, dan worden kandidaten die zich 

beschikbaar (zie volgende) stellen voor een raadszetel verzocht tevens het rapport van de 

raadsledenscan1 mee te sturen en desgewenst maximaal twee referenties binnen de afdeling 

D66 Leiden. Daarnaast hebben kandidaten de optie om een foto van zichzelf mee te sturen ten 

behoeve van het kandidatenboek.  

▪ Beschikbaar/niet beschikbaar: De kandidaten, uitgezonderd de kandidaat lijsttrekkers, melden 

bij hun aanmelding duidelijk of zij beschikbaar of niet beschikbaar zijn voor een zetel in de 

gemeenteraad.  

▪ Overige voorwaarden: Volgens de reglementen kunnen leden van D66 zich kandidaat stellen 

voor het raadslidmaatschap als zij een half jaar lid zijn bij sluiting van de kandidaatstelling. Dit 

betekent volgens bijgaande planning (zie Appendix A) dat wie zich kandidaat wil stellen voor 

het raadslidmaatschap, uiterlijk 16 maart 2021 lid van D66 moet zijn. Verder moeten kandidaten 

 
1 De raadsledenscan kan via MijnD66 tegen betaling worden ingevuld. Bij een gebrek aan middelen biedt het 

bestuur, op verzoek van de kandidaat, aan om dit te compenseren. 
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hun contributie hebben voldaan op de dag van sluiting van de kandidaatstelling en op de Dag 

van Kandidaatstelling (31 januari 2022) de wettelijke vereiste minimumleeftijd hebben. Leden 

die namens D66 twaalf aaneengesloten jaren of langer zitting hebben gehad in het politiek 

orgaan waarvoor de kandidaatstelling aan de orde is, kunnen zich niet opnieuw kandideren 

voor het betreffende orgaan. Dispensatie kan door een kandidaat worden aangevraagd bij het 

landelijk bestuur, met daarbij een advies van het afdelingsbestuur.  

 

Verwachtingen  

D66 hecht groot belang aan teamvorming, een optimale voorbereiding en inzet van de kandidaten bij 

de verkiezingscampagne. Daarnaast verwacht D66 eenzelfde inzet en betrokkenheid van de eenmaal 

verkozen raadsleden. Daarom stelt D66, naast de bovengenoemde reglementaire vereisten, de 

volgende voorwaarden aan haar (kandidaat) raadsleden:  

 

Besluit 2.3:  

a. Deelname aan opleidings- en teambuildingsprogramma’s: om de teamvorming van de 

toekomstige fractie te bevorderen wordt van kandidaat-raadsleden verwacht dat zij deelnemen 

aan de diverse opleidingsprogramma’s voor raadsleden zoals deze door het Landelijk Bestuur 

en het afdelingsbestuur in samenwerking met afdelingen in de regio zullen worden 

georganiseerd. Voor Leiden houden we hiervoor de top 15 van de kandidatenlijst aan, voor 

Leiderdorp en Voorschoten minimaal de top 6.  

b. Inzet tijdens de campagne: tevens wordt van de respectievelijk top-15, top-6 en top-6 

kandidaat-raadsleden verwacht dat zij zich actief inzetten gedurende de campagne, ook voor 

gezamenlijke activiteiten. 

c. Reflectiegesprekken: de raadsleden reflecteren minimaal eenmaal per jaar vertrouwelijk met 

een bestuurslid op de gang van zaken in de portefeuille, binnen de fractie, over de relatie met 

de afdeling en de stad, en de persoonlijke ontwikkeling.  

d. Afdrachtregeling: conform het huishoudelijk reglement van D66 (artikel 8.3) en Appendix I 

dragen de gekozen raadsleden en, in het voorkomend geval, de wethouders van D66 

maandelijks af aan de afdeling D66 Leidse Regio, middels automatische incasso.  

e. Afdrachtregeling (2): Binnen fractieverband worden afspraken gemaakt over aanvullende 

afdrachten voor fractieondersteuning en teambuilding.  

f. Onderlinge afspraken ten aanzien van interne verkiezingen en de campagne volgen bij de 

besluiten die de AAV in februari 2021 zal nemen.  

 

Lijstduwers  

D66 kent de mogelijkheid om lijstduwers toe te voegen aan de lijst. Volgens het landelijk Huishoudelijk 

reglement artikel 6.19 dienen de namen van lijstduwers bekend te zijn bij sluiting van de 

kandidaatstelling voor overige kandidaten. Lijstduwers maken geen onderdeel uit van interne verkiezing 

en worden na de vaststelling van de stemming door de AVC aan de lijst van kandidaten toegevoegd. 

Het bestuur bepaalt hierbij de onderlinge volgorde.  

 

Besluit 2.4a: Het wettelijk maximaal toegestane aantal op de kieslijst te plaatsen kandidaten bedraagt 

vijftig. De AAV besluit om te streven naar een zo groot mogelijke kandidatenlijst en mandateert het 

bestuur om na de interne stemming over de kandidatenlijst in Leiden de lijst aan te vullen tot het 

maximum van plek 50 aan de kandidatenlijst, waarbij geldt dat er minimaal 5 lijstduwers aan de lijst 

worden toegevoegd. 

 

Besluit 2.4b: Het wettelijk maximaal toegestane aantal op de kieslijst te plaatsen kandidaten bedraagt 

vijftig. De AAV besluit om te streven naar een zo groot mogelijke kandidatenlijst en mandateert het 

bestuur om na de interne stemming over de kandidatenlijst in Leiderdorp de lijst aan te vullen met 

maximaal 5 lijstduwers. 
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Besluit 2.4c Het wettelijk maximaal toegestane aantal op de kieslijst te plaatsen kandidaten bedraagt 

vijftig. De AAV besluit om te streven naar een zo groot mogelijke kandidatenlijst en mandateert het 

bestuur om na de interne stemming over de kandidatenlijst in Voorschoten de lijst aan te vullen met 

maximaal 5 lijstduwers. 

 

Kandidaatstelling en verkiezing van de lijsttrekker  

Voor het lijsttrekkerschap zullen per gemeente afzonderlijke verkiezingen worden georganiseerd. 

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap voldoen naast het profiel voor raadsleden ook een aantal extra 

competenties en vaardigheden.  

 

Besluit 2.5: De AAV besluit voor het profiel van de lijsttrekker het profiel in Appendices B t.e.m. D en 

voor raadslid het desbetreffende profiel in Appendices E t.e.m. H te hanteren.  

 

Bij de aanmelding leggen de kandidaat-lijsttrekkers conform HR art. 6.16.3 van tenminste 1% van de 

stemgerechtigde leden ondersteuningsverklaringen over. De ondersteuningsverklaringen gaan 

vergezeld van het lidmaatschapsnummer en kunnen enkel worden ingediend via MijnD66.  

 

Besluit 2.6a: De AAV, bestaande uit enkel de leden van Leiden, besluit dat iedere kandidaat lijsttrekker 

tenminste 30 ondersteuningsverklaringen (dat is circa 5% van de naar verwachting circa 650 

stemgerechtigde leden op de dag van de opening van de kandidaatstelling) voorlegt. 

 

Besluit 2.6b: De AAV, bestaande uit enkel de leden van Leiderdorp, besluit dat iedere kandidaat 

lijsttrekker tenminste 3 ondersteuningsverklaringen (dat is circa 5% van de naar verwachting circa 60 

stemgerechtigde leden op de dag van de opening van de kandidaatstelling) voorlegt.  

 

Besluit 2.6c: De AAV, bestaande uit enkel de leden van Voorschoten, besluit dat iedere kandidaat 

lijsttrekker tenminste 3 ondersteuningsverklaringen (dat is circa 5% van de naar verwachting circa 65 

stemgerechtigde leden op de dag van de opening van de kandidaatstelling) voorlegt.  

 

Besluit 2.7: Conform het HR 6.16.1 en 6.16.3 duurt de aanmelding voor het lijsttrekkerschap tenminste 

één maand en sluit acht maanden voor de Dag van Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet. De 

stemming sluit uiterlijk zeven maanden voor de Dag van Kandidaatstelling. De AAV besluit deze 

verkiezing voor de zomervakantie af te ronden volgens het tijdpad in Appendix A.  

 

Besluit 2.8: De AAV besluit conform HR D66 artikel 6.16.3 de lijsttrekker door middel van een digitale 

stemming te verkiezen. De AVC stelt op willekeurige basis een volgorde vast (gelote letter) waarin de 

kandidaten worden gepresenteerd aan de leden. De AAV besluit dat er voldoende kennismakings- en 

contactmomenten met de kandidaten worden georganiseerd volgens de in de Appendix A opgenomen 

planning.  

 

Kandidaatstelling en verkiezing overige kandidaten  

De aanmeldingstermijn voor de overige kandidaten duurt conform het HR art. 6.17 tenminste één 

maand en sluit uiterlijk vier maanden voor de Dag van Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet. De 

stemming wordt niet langer dan veertien dagen opengesteld en sluit uiterlijk twee maanden voor de 

Dag van Kandidaatstelling.  

 

Besluit 2.9: De AAV besluit de data uit Appendix A te hanteren voor de kandidaatstelling en stemming 

voor de overige kandidaten.  

 

Besluit 2.10: De AAV besluit dat een kandidaat in aanmerking komt voor plaatsing op de kieslijst bij 

vermelding op tenminste vijf procent van de geretourneerde stembiljetten. 
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2.3 Wijze van stemmen  

Besluit 2.11: De stemming voor de overige kandidaten vindt plaats middels digitale stemming, zoals 

bepaald op de wijze die in het Huishoudelijk Reglement staat (D66 HR artikel 6.17). De stemming wordt 

niet langer dan 14 dagen opengesteld. De leden die bij opening van de stemming stemrecht hebben, 

worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen. Leden die onrechtmatigheden op het gebruik 

van adreslijsten en inlogcodes constateren wordt gevraagd dit te melden bij de AVC. 

 

Hierbij geldt dat:  

▪ Een kandidaat die bij de aanmelding als kandidaat heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn 

voor een zetel, wordt na afloop van de interne verkiezingen door de verkiezingscommissie 

onderaan de kandidatenlijst in volgorde van het aantal stemmen geplaatst.  

▪ De data waarop de uitslagen van de stemmingen uiterlijk zullen worden gepubliceerd zijn 

opgenomen in Appendix A;  

▪ De termijnen voor beroep ten aanzien van het proces van de interne verkiezingen staan 

eveneens in Appendix A;  

▪ De AVC draagt zorg en is verantwoordelijk voor de op door de Kieswet en Kiesbesluit 

voorgeschreven wijze van indiening bij het hoofdstembureau van de overeenkomstig het 

Huishoudelijk Reglement opgestelde kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de 

Gemeenteraad. 

 

III.   Lijstadviescommissie (LAC)  
Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om op de onderstaande wijze een Lijstadviescommissie 

(LAC) een advies uit te laten brengen over de volgorde van de overige kandidaten, uitgezonderd de 

lijstduwers. Verder doet het bestuur voorstel over de samenstelling van de LAC en de werkwijze van 

de commissie. 

  

De opdracht 

Besluit 3.1 De AAV geeft de LAC de volgende opdracht voor de samenstelling van het gehele 

advieslijst, uitgezonderd lijstduwers, mee:  

a. De LAC adviseert over alle aangemelde kandidaten op de lijst. Waarbij beschikbare kandidaten 

een selectieprocedure doorlopen. 

b. Een advieslijst waarin het belang dat D66 hecht aan diversiteit tot uitdrukking komt in de top-

15 voor Leiden en de top-6 voor Leiderdorp en Voorschoten;  

c. Een advieslijst die voldoet aan het profiel een fractieteam zoals in Appendix E gesteld is. 

Daarbij wordt gekeken in hoeverre de kandidaat teamspeler is, bereid is te gaan voor het 

belang van de fractie en voor het draagvlak van het team binnen de gemeente. De lijst bevat 

kandidaten die voldoen aan het persoonlijke profiel van een raadslid in Appendix F t.e.m. H;  

d. De LAC heeft de mogelijkheid een kandidaat niet op de advieslijst te plaatsen. 

Daarom bevat de advieslijst ook de volgende kenmerken:  

e. Een mix van ervaren raadsleden en nieuwe kandidaten;  

f. Een advieslijst die recht doet aan de enorme hoeveelheid talent binnen D66. Daarom dient de 

LAC te motiveren om welke redenen zij van oordeel is dat kandidaten die reeds (tenminste) 

aaneengesloten acht jaar raadslid zijn, opnieuw gekandideerd worden.2 Een dergelijke 

onderbouwing kan bestaan uit: unieke kennis of een uniek netwerk binnen de gemeente. 

g. Te streven naar een inclusieve advieslijst die een afspiegeling is van de gemeente, zoals 

gender, leeftijd, opleiding, achtergrond. 

h. Een mix van specialisten en generalisten.  

 

 
2 Daarbij wordt overigens opgemerkt hetgeen staat in artikel 6.1, zevende lid, van het HR: “Leden die namens 

D66 twaalf aaneengesloten jaren of langer zitting hebben gehad in het politiek orgaan waarvoor de 
kandidaatstelling aan de orde is, kunnen zich niet opnieuw kandideren voor het betreffende orgaan.” 
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Samenstelling LAC  

Besluit 3.2: De benoeming van de leden van de LAC vindt plaats op de AAV na de verkiezing van de 

lijsttrekker. De LAC zelf is divers van samenstelling en zal bestaan uit maximaal negen, in ieder geval 

uit een oneven aantal personen. Binnen de LAC wordt een verdeling gemaakt, waarbij mensen worden 

toegewezen aan het samenstellen van een team van één of meer van de drie gemeenten. De LAC 

bestaat onder meer uit:  

 

- twee personen die voldoende kennis hebben van de lokale politieke context per gemeente;  

- één extern lid van buiten de afdeling D66 Leidse Regio, om een onafhankelijke blik te 

waarborgen; 

- namens het afdelingsbestuur: een bestuurslid.  

 

Lijsttrekker in de LAC 

Besluit 3.3: De AAV besluit de lijsttrekker de mogelijkheid te geven om zitting te nemen in de LAC. Het 

is dus aan de lijsttrekker om te besluiten of de lijsttrekker in de LAC wil plaatsnemen.  

 

Het lid zijn van de LAC is onverenigbaar met het zijn van kandidaat (verkiesbaar en onverkiesbaar) 

voor de gemeenteraadsverkiezingen (met uitzondering van de lijsttrekker) of het lid zijn van de 

verkiezingscommissie.  

 

Op de AAV in juni 2021 wordt de samenstelling van de LAC gepresenteerd. Het bestuur zoekt 

kandidaten voor een LAC op basis van de hierboven gestelde criteria, analytisch vermogen en 

integriteit.  

 

Werkwijze  

Besluit 3.4: Tijdens het gesprek met de LAC worden de kandidaten getoetst aan het profiel, de 

diversiteit en mate waarin de kandidaat past binnen het team. De lijstadviescommissie spreekt slechts 

met alle kandidaten die zich beschikbaar stellen. Er is een mogelijkheid tot briefselectie. De gesprekken 

vinden plaats in de periode vastgelegd in Appendix A. Tevens zal de lijstadviescommissie de door de 

kandidaat opgegeven referenties raadplegen en zelf in openbare bronnen onderzoek verrichten.  

 

Verantwoording  

Besluit 3.5: De LAC informeert op de in Appendix A aangegeven datum alle kandidaten over hun plaats 

op de lijst en geeft de beschikbare kandidaten een toelichting op de plaats op de advieslijst aan de 

hand van de score op de verschillende criteria. Deze toelichting blijft vertrouwelijk.  

De LAC is in het weekend van de bekendmaking beschikbaar voor kandidaten en er zal naast de LAC 

ook een vertrouwenspersoon beschikbaar zijn.  

 

De LAC doet verslag van haar werkzaamheden en licht geanonimiseerd de motivatie voor de gemaakte 

keuzes in een ledenvergadering na de interne verkiezingen toe. Tijdens de verantwoording wordt niet 

ingegaan op individuele gevallen. 

 

Na oplevering van het stemadvies kan de kandidaat zich, indien gewenst, terugtrekken als kandidaat 

(D66 HR artikel 6.1.9) door onverwijld dit te melden aan de AVC, die dit op haar beurt rapporteert aan 

de bestuursvoorzitter. De LAC heeft de mogelijkheid om in dit geval een lager geplaatste kandidaat, 

met het oog op de diversiteit van de samenstelling van de conceptlijst, op de vrijgekomen positie te 

plaatsen. Kandidaten kunnen nooit een lagere positie krijgen na een dergelijke wijziging. Ook hebben 

kandidaten binnen de termijnen vermeld in Appendix A de gelegenheid beroep aan te tekenen over het 

proces van de interne verkiezingen en de LAC (HR 6.13.4).  

 

Gedragscode kandidaten ten aanzien van het lijstadvies  



9 

Besluit 3.6: Eenieder die zich kandideert, respecteert de keuze van de andere kandidaten om zich terug 

te trekken en zal daarom wachten met het kenbaar maken van zijn of haar positie tot het advies officieel 

is gepubliceerd. Kandidaten die (on)tevreden zijn over het advies uiten dat naar de vertrouwenspersoon 

en de voorzitter van de commissie, en niet in de pers of via de sociale media. Het belang van D66 als 

partij en de fractie als team staat voorop.  

 

LAC-AVC  

De LAC geeft op de aangegeven dag het lijstadvies ook vertrouwelijk door aan de 

afdelingsverkiezingscommissie (AVC) die de adviesvolgorde verwerkt in het kandidatenboek en  

het e-votingsysteem.  

 

Na het verstrijken van de beroeps- en terugtrekkingstermijnen zal de AVC op de datum genoemd in 

Appendix A de advieslijst bekend maken en de interne verkiezingen openen. Hierbij heeft de AVC de 

kandidaten de mogelijkheid om een persoonlijke reactie op het advies van maximaal 300 woorden toe 

te voegen. De reactie wordt onverbrekelijk verbonden met het lijstadvies aan de leden ter kennis 

gebracht (HR 6.13.3). Op het (digitale) stemformulier zal het stemadvies nadrukkelijk als een advies 

worden gepresenteerd.  

 

Het lijstadvies zal een advies namens de ledenvergadering aan de leden zijn, het is aan de leden om 

de uiteindelijke volgorde van de lijst te bepalen. 

Evaluatie  

De afdeling is op de verkiezingsdag anderhalf jaar bezig geweest met de voorbereiding van de 

deelname aan de verkiezingen en het voeren van campagne. Dit wordt de eerste 

gemeenteraadsverkiezingen die worden gedaan onder een afdeling: D66 Leidse Regio. Het is goed om 

op deze periode en het proces terug te kijken en vast te stellen wat er goed ging en wat er bij de 

volgende verkiezingen of campagne beter kan.  

Besluit 3.7: De AAV besluit een onafhankelijke evaluatiecommissie te vragen het interne proces van de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2022 te evalueren en aanbevelingen te doen aan het bestuur voor de 

volgende verkiezingen. 

IV.  Collegedeelname  

 

Besluit 4.1: Het bestuur vindt het een goede gewoonte om een AAV te houden rond het moment dat 

het formeren van het college en de benoeming van de wethouders zijn beslag krijgt. De fractie 

informeert u op deze informerende vergadering over de stand van zaken rond de vorming van het 

college, de herkenbaarheid van het D66 verkiezingsprogramma in het coalitieprogramma en de 

mogelijke deelname van D66 aan een college. De AAV merkt de collegevorming aan als een actualiteit, 

waardoor de AAV door het bestuur binnen een week kan worden uitgeschreven. 

Wethoudersadviescommissie 

Op de AAV in juni 2021 wordt, op voorstel van het bestuur, een Wethoudersadviescommissie (WAC) 

ingesteld door de leden. 
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V. Het verkiezingsprogramma  
 

De verkiezingsprogramma’s van D66 Leiden, Leiderdorp en Voorschoten bevat het beleid dat de partij 

in een periode van vier jaar wenst te verwezenlijken, is geldig voor die periode en kan tussentijds niet 

worden gewijzigd. De verkiezingsprogrammacommissie (VPC) schrijft het 

conceptverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Raadsleden van 

D66 zijn gehouden het verkiezingsprogramma naar beste vermogen uit te voeren. Het bestuur volgt de 

fractievergaderingen en toetst de keuzes aan het verkiezingsprogramma.  

 

Verkiezingsprogrammacommissie (VPC)  

Besluit 6.1: De AAV besluit om na 21 november 2020 de vacatures voor de leden van de VPC te openen 

en het bestuur op te dragen zorg te dragen voor de presentatie van de VPC voor het einde van 2020. 

De VPC coördineert het schrijfproces voor drie verkiezingsprogramma’s en betrekt stakeholders en 

politieke vertegenwoordigers van de drie gemeente. De VPC zal bestaan uit een team van ten hoogste 

zeven personen samen bestaande uit:  

 

a. Een schrijver, een taalvirtuoos, de penvoerder, die met een frisse stijl de inhoud onder woorden 

brengt. De schrijver is ervoor verantwoordelijk dat het verkiezingsprogramma wat betreft taal 

en stijl één geheel is, prettig leesbaar voor de kiezer.  

b. Een organisator. De organisator is verantwoordelijk voor het verzamelen van de ideeën (uit de 

afdeling en de gemeente), het bedenken en laten uitvoeren van manieren om aan input te 

komen.  

c. Een politieke brug. De politieke brug houdt nauw contact met de fractie en heeft een goed 

gevoel voor politiek.  

d. Een inhoudelijke brug. De inhoudelijke brug houdt nauw contact met themacommissies en met 

lokale klankborgroepen en zorgt voor input vanuit deze organen. 

e. Een secretaris, vice-voorzitter.  

 

De voorzitter van de VPC wordt in functie verkozen door middel van een e-voting. De voorzitter is 

degene die de activiteiten van de VPC coördineert, het schrijfproces aanjaagt, verbindend optreedt en 

naar buiten treedt om de fractie en wethouders, de afdeling (waaronder de PPC), de gemeente en de 

Leidse regio nauw bij het tot stand komen van het verkiezingsprogramma te betrekken. De overige 

leden van de VPC worden benoemd door het bestuur, in overleg met de voorzitter van de VPC. 

 

Bruggen  

Om de lijnen richting fractie en afdeling kort te houden en brugfuncties te kunnen realiseren, zal de 

VPC in ieder geval bestaan uit tenminste een lid vanuit het afdelingsbestuur. 

 

Besluit 6.2: Om binding en betrokkenheid met de fracties en bestuurders te waarborgen, zal niet alleen 

een van de leden van de VPC de brugfunctie naar de fractie bekleden, maar zullen door de VPC alle 

fractieleden en wethouders afzonderlijk en doorlopend worden betrokken en geconsulteerd. Tevens 

worden de lijsttrekkers na te zijn verkozen separaat geconsulteerd en betrokken door de VPC.  

 

Opdracht aan de VPC  

Besluit 6.3: De VPC zoekt de dialoog met stakeholders in de gemeenten, de regio en de partij. Ze heeft 

als taak zoveel mogelijk belanghebbenden bij de gedachtevorming te betrekken en nadrukkelijk de 

samenwerking met de fracties van D66 op te zoeken om te kunnen profiteren van de enorme bron aan 

kennis die daar aanwezig is. De PPC houdt voeling met de gemeenten en biedt in overleg met de VPC 

bouwstenen voor het programma aan.  

 

De eerste pagina wordt gereserveerd voor een inleidend hoofdstuk geschreven door de lijsttrekker, 

deze wordt als niet te amenderen aangemerkt. Wel kan de AAV middels moties richting geven aan de 
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profileringspunten en inleiding. Het is alleen mogelijk om te stemmen over het verkiezingsprogramma 

van de gemeente waar je als D66 lid woonachtig bent. 

 

Proces  

Besluit 6.4: De VPC heeft als taak om volgens het tijdpad in Appendix A medio september 2021 de 

AAV het conceptverkiezingsprogramma op te leveren. De VPC presenteert op de eerste AAV in 2021 

een procesvoorstel hoe zij interne en externe stakeholders gaat betrekken in de totstandkoming van de 

drie verkiezingsprogramma’s. Amendementen op het verkiezingsprogramma kunnen worden ingediend 

wanneer zij worden ondersteund door ten minste vier leden. Op de AAV van december 2021 zullen de 

voorgestelde amendementen en moties worden toegelicht en in stemming worden gebracht.  

 

De leden van D66 stellen tijdens de AAV in december 2021 het programma vast. Het is alleen mogelijk 

om in te stemmen met (amendementen op) het verkiezingsprogramma in de gemeente waar je staat 

ingeschreven.  
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Appendix A: Tijdspad tot gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

Gebeurtenis Datum Orgaan 

Besluit tot deelname aan de verkiezingen, instelling VPC en AVC 21-11-20 AAV 

Uiterste datum om vorm van deelname aan verkiezingen aan Landelijk 

Bureau D66 door te geven  

05-12-20 LB, Bestuur 

Start werkzaamheden VPC 01-01-21 VPC 

Uiterste datum waarop het LB toestemming moet hebben gegeven voor 

deelname aan verkiezingen en de vorm waarin dat gebeurt 

02-01-21 LB, Bestuur 

AAV Implementatie instellingsbesluit  12-02-21 Bestuur 

Opening kandidaatstelling lijsttrekkers 10-04-21 AVC 

Sluiting kandidaatstelling lijsttrekkers 10-05-21 AVC 

Afsprakenavond over campagne en gedragscode met kandidaat 

lijsttrekkers 20:00 uur 

13-05-21 AVC, Bestuur 

Einde beroepstermijn voor niet-geaccepteerde kandidaat lijsttrekkers 13-05-21 AVC, GC 

Start e-voting lijsttrekkers 15-05-21 AVC 

Debat met kandidaten 20:00 uur 18-05-21 AVC, Bestuur 

Debat met kandidaten 14:00 uur 23-05-21 AVC, Bestuur 

Sluiting e-voting lijsttrekkers 26-05-21 AVC 

AVC stelt uitslag verkiezingen vast en communiceert aan kandidaten 26-05-21 AVC 

Einde beroepstermijn ten aanzien van verloop interne verkiezing 27-05-21 AVC, GC 

Uiterlijke datum bekendmaking lijsttrekker aan leden en pers 27-05-21 Bestuur, 

lijsttrekker 

AAV over instelling LAC, evaluatiecommissie, campagneplan/-begroting, 

WAC 

Jun 21 Bestuur 

Start aanmelding overige kandidaten  01-08-21 AVC 

Start werkzaamheden LAC 18-08-21 LAC 

Bekendmaking conceptverkiezingsprogramma 18-09-21 VPC 

Sluiting aanmelding overige kandidaten 18-09-21 AVC 

Einde beroepstermijn voor niet-geaccepteerde overige kandidaten 20-09-21 AVC, GC 

Uiterste datum indienen amendementen conceptverkiezingsprogramma 30-10-21 Bestuur 

Einde werkzaamheden LAC  04-11-21 LAC 

LAC stelt lijstadvies vast en communiceert aan kandidaten 04-11-21 LAC 

Uiterste datum terugtrekken ‘in stilte’ als kandidaat 06-11-21 LAC 

Einde beroepstermijn ten aanzien van verloop interne verkiezing 09-11-21 AVC, GC 

Bekendmaking lijstadvies aan leden 11-11-21 AVC 

Start e-voting overige kandidaten 14-11-21 AVC 

2 debatten of andere presentatiemogelijkheden overige kandidaten 16/21-21 AVC 

Sluiting e-voting overige kandidaten 27-11-21 AVC 

Vaststellen definitieve kandidatenlijst 27-11-21 AVC 

Einde beroepstermijn voor kandidatenlijst 29-11-21 AVC, GC 

Bekendmaking definitieve kandidatenlijst aan leden en pers 01-12-21 Bestuur 

Vaststellen verkiezingsprogramma Dec 21 AAV 

Uiterste datum registratie lijstaanduiding 22-12-21 AVC 

Dag der Kandidaatstelling: Tussen 9 en 15 uur inleveren kandidatenlijst 

met bijlagen door voorzitter AVC.  

31-01-22 AVC, Kieswet 

Uiterste datum voor herstel verzuim kandidatenlijst 03-02-22 AVC, Kieswet 

Gemeenteraadsverkiezingen 16-03-22  
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Appendix B: Profiel Lijsttrekker Leiden 

 

De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Leiden, een gedreven sociaal-liberaal politicus, die inspireert 

en kiezers en leden aan de partij weet te binden. De lijsttrekker is communicatief sterk, debatteert op 

overtuigende, sympathieke wijze, weet inwoners van Leiden te bereiken en kan goed omgaan met de 

media.  

 

Verantwoordelijkheden  

Je geeft als lijsttrekker profiel aan de partij, waardoor deze zich duidelijk van andere partijen kan 

onderscheiden. In dat profiel zijn de richtingwijzers van D66 herkenbaar. Je bent sociaal-liberaal in hart 

en nieren en weet het gedachtegoed lokaal te vertalen. Je bent in staat D66 voortdurend zichtbaar te 

maken kan de politieke agenda zetten, terwijl je tegelijkertijd resultaatgericht onderhandelaar bent. 

  

▪ Als lijsttrekker heb je een breed draagvlak binnen de afdeling, de stad en de partij.  

▪ Je toont leiderschap, zowel in- als extern en straalt realisme en daadkracht uit.  

▪ Je zorgt voor een sterke positionering van D66 Leiden, bent politiek strategisch onderlegd en 

gaat waar nodig strategische allianties met andere partijen aan.  

 

Profiel lijsttrekker  

De D66 lijsttrekker voldoet aan de kwalificaties als D66 raadslid (zie Appendix F Profiel D66 Overige 

kandidaten Leiden). Aanvullend voor de lijsttrekker geldt:  

 

▪ Heeft een brede en duidelijke politieke visie op de toekomst van Leiden, de noodzakelijke rol 

van het sociaal-liberalisme daarin en is ijzersterk op de inhoud; 

▪ heeft en toont leiderschap;  

▪ is in staat zijn of haar visie gezaghebbend over te brengen en is strategisch sterk;  

▪ is empathisch en in staat te verbinden tussen politieke partijen, bewoners en groepen in de 

samenleving;  

▪ is sociaal-liberaal in hart en nieren, een aansprekende persoonlijkheid en heeft zich bewezen 

in overtuigend agenderen, onderhandelen en argumenteren.  

 

Om je te kunnen kandideren als lijsttrekker van de D66 is een half jaar onafgebroken lidmaatschap van 

D66 een vereiste. In voorkomende gevallen kan het Landelijk Bestuur besluiten dispensatie te verlenen. 

Vanzelfsprekend heb je voldaan aan de contributieverplichting. 
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Competenties, houding en gedrag3  

 

Specifieke competenties lijsttrekker  

Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is 

van tegengestelde belangen. [kracht]  

▪ Ziet kansen om tot een gezamenlijk resultaat te komen.  

▪ Weet anderen effectief te beïnvloeden Bepaalt voorafgaand aan onderhandelingen reële 

doelen.  

▪ Weet de relatie te handhaven bij tegengestelde belangen.  

▪ Kan verschillende belangen tegen elkaar afwegen.  

▪ Kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.  

 

Stressbestendigheid: Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende 

omstandigheden. [kracht]  

▪ Weet de werklast effectief op te vangen en te verdelen.  

▪ Kan goed omgaan met onverwachte gebeurtenissen op het werk.  

▪ Blijft onder moeilijke omstandigheden effectief presteren.  

▪ Houdt het hoofd koel bij tegenslag.  

▪ Fungeert voor anderen als rustpunt in stressvolle situaties.  

▪ Blijft nuchter bij oplopende werkdruk.  

 

Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig 

denken met daarbij de lange termijn voor ogen. [denken]  

▪ Kijkt over de grenzen van het hier en nu heen als het gaat om de toekomst van D66 en de 

samenleving.  

▪ Vertaalt externe ontwikkelingen in een sociaal-liberale visie voor de partij en samenleving.  

▪ Laat zich continu goed informeren over verschillende aspecten die van invloed zijn op het 

(partij)beleid.  

▪ Toont integriteit door te handelen in overeenstemming met transparante uitgangspunten.  

▪ Ziet in ontwikkelingen in markt en maatschappij kansen voor (partij)beleid.  

▪ Heeft een overkoepelende sociaal-liberale visie op de ontwikkeling van de partij en 

samenleving.  

▪ Ontwikkelt een weloverwogen strategische koers voor D66  

 

Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende 

samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en 

bruggenbouwer. [voelen]  

▪ Stimuleert de samenwerking met andere partijen, groeperingen en personen.  

▪ Zorgt voor een constructieve sfeer binnen de groep.  

▪ Zorgt dat informatie met alle betrokkenen wordt gedeeld.  

▪ Weet gezamenlijkheid binnen de groep te creëren.  

▪ Zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage heeft in de groep.  

▪ Brengt iedereen tijdig op de hoogte van wat speelt.  

 
3 Tevens voldoet de lijsttrekker aan de vereisten voor overige kandidaten voor de gemeenteraad - Appendix F 
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Appendix C: Profiel Lijsttrekker Leiderdorp 

De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Leiderdorp, een gedreven sociaal-liberaal politicus, die 

inspireert en kiezers en leden aan de partij weet te binden. De lijsttrekker is communicatief sterk, 

debatteert op overtuigende, sympathieke wijze, weet inwoners van Leiderdorp te bereiken en kan goed 

omgaan met de media.  

 

Verantwoordelijkheden  

Je geeft als lijsttrekker profiel aan de partij, waardoor deze zich duidelijk van andere partijen kan 

onderscheiden. In dat profiel zijn de richtingwijzers van D66 herkenbaar. Je bent sociaal-liberaal in hart 

en nieren en weet het gedachtegoed lokaal te vertalen. Je bent in staat D66 Leiderdorp voortdurend 

zichtbaar te maken en kan de politieke agenda zetten, terwijl je tegelijkertijd resultaatgericht 

onderhandelaar bent. 

  

▪ Als lijsttrekker heb je een breed draagvlak binnen de afdeling, het dorp en de partij.  

▪ Je toont leiderschap, zowel in- als extern en straalt realisme en daadkracht uit.  

▪ Je zorgt voor een sterke positionering van D66, bent politiek strategisch onderlegd en gaat 

waar nodig strategische allianties met andere partijen aan.  

 

Profiel lijsttrekker  

De D66 lijsttrekker voldoet aan de kwalificaties als D66 raadslid (zie Appendix G Profiel D66 Overige 

kandidaten Leiderdorp). Aanvullend voor de lijsttrekker geldt:  

 

▪ Heeft een brede en duidelijke politieke visie op de toekomst van Leiderdorp, de noodzakelijke 

rol van het sociaal-liberalisme daarin en is ijzersterk op de inhoud; 

▪ heeft en toont leiderschap;  

▪ is in staat zijn of haar visie gezaghebbend over te brengen en is strategisch sterk;  

▪ is empathisch en in staat te verbinden tussen politieke partijen, bewoners en groepen in de 

samenleving;  

▪ is sociaal-liberaal in hart en nieren, een aansprekende persoonlijkheid en heeft zich bewezen 

in overtuigend agenderen, onderhandelen en argumenteren.  

 

Om je te kunnen kandideren als lijsttrekker van de D66 is een half jaar onafgebroken lidmaatschap van 

D66 een vereiste. In voorkomende gevallen kan het Landelijk Bestuur besluiten dispensatie te verlenen. 

Vanzelfsprekend heb je voldaan aan de contributieverplichting. 
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Competenties, houding en gedrag4  

 

Specifieke competenties lijsttrekker  

Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is 

van tegengestelde belangen. [kracht]  

▪ Ziet kansen om tot een gezamenlijk resultaat te komen.  

▪ Weet anderen effectief te beïnvloeden Bepaalt voorafgaand aan onderhandelingen reële 

doelen.  

▪ Weet de relatie te handhaven bij tegengestelde belangen.  

▪ Kan verschillende belangen tegen elkaar afwegen.  

▪ Kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.  

 

Stressbestendigheid: Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende 

omstandigheden. [kracht]  

▪ Weet de werklast effectief op te vangen en te verdelen.  

▪ Kan goed omgaan met onverwachte gebeurtenissen op het werk.  

▪ Blijft onder moeilijke omstandigheden effectief presteren.  

▪ Houdt het hoofd koel bij tegenslag.  

▪ Fungeert voor anderen als rustpunt in stressvolle situaties.  

▪ Blijft nuchter bij oplopende werkdruk.  

 

Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig 

denken met daarbij de lange termijn voor ogen. [denken]  

▪ Kijkt over de grenzen van het hier en nu heen als het gaat om de toekomst van D66 en de 

samenleving.  

▪ Vertaalt externe ontwikkelingen in een sociaal-liberale visie voor de partij en samenleving.  

▪ Laat zich continu goed informeren over verschillende aspecten die van invloed zijn op het 

(partij)beleid.  

▪ Toont integriteit door te handelen in overeenstemming met transparante uitgangspunten.  

▪ Ziet in ontwikkelingen in markt en maatschappij kansen voor (partij)beleid.  

▪ Heeft een overkoepelende sociaal-liberale visie op de ontwikkeling van de partij en 

samenleving.  

▪ Ontwikkelt een weloverwogen strategische koers voor D66  

 

Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende 

samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en 

bruggenbouwer. [voelen]  

▪ Stimuleert de samenwerking met andere partijen, groeperingen en personen.  

▪ Zorgt voor een constructieve sfeer binnen de groep.  

▪ Zorgt dat informatie met alle betrokkenen wordt gedeeld.  

▪ Weet gezamenlijkheid binnen de groep te creëren.  

▪ Zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage heeft in de groep.  

▪ Brengt iedereen tijdig op de hoogte van wat speelt.   

 
4 Tevens voldoet de lijsttrekker aan de vereisten voor overige kandidaten voor de gemeenteraad - Appendix G 
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Appendix D: Profiel Lijsttrekker Voorschoten 

 

De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Voorschoten, een gedreven sociaal-liberaal politicus, die 

inspireert en kiezers en leden aan de partij weet te binden. De lijsttrekker is communicatief sterk, 

debatteert op overtuigende, sympathieke wijze, weet inwoners van Voorschoten te bereiken en kan 

goed omgaan met de media.  

 

Verantwoordelijkheden  

Je geeft als lijsttrekker profiel aan de partij, waardoor deze zich duidelijk van andere partijen kan 

onderscheiden. In dat profiel zijn de richtingwijzers van D66 herkenbaar. Je bent sociaal-liberaal in hart 

en nieren en weet het gedachtegoed lokaal te vertalen. Je bent in staat D66 voortdurend zichtbaar te 

maken en kan de politieke agenda zetten, terwijl je tegelijkertijd resultaatgericht onderhandelaar bent. 

  

▪ Als lijsttrekker heb je een breed draagvlak binnen de afdeling, het dorp en de partij.  

▪ Je toont leiderschap, zowel in- als extern en straalt realisme en daadkracht uit.  

▪ Je zorgt voor een sterke positionering van D66, bent politiek strategisch onderlegd en gaat 

waar nodig strategische allianties met andere partijen aan.  

 

Profiel lijsttrekker  

De D66 lijsttrekker voldoet aan de kwalificaties als D66 raadslid (zie Appendix H Profiel D66 Overige 

kandidaten). Aanvullend voor de lijsttrekker geldt:  

 

▪ Heeft een brede en duidelijke politieke visie op de toekomst van Voorschoten, de noodzakelijke 

rol van het sociaal-liberalisme daarin en is ijzersterk op de inhoud; 

▪ heeft en toont leiderschap;  

▪ is in staat zijn of haar visie gezaghebbend over te brengen en is strategisch sterk;  

▪ is empathisch en in staat te verbinden tussen politieke partijen, bewoners en groepen in de 

samenleving;  

▪ is sociaal-liberaal in hart en nieren, een aansprekende persoonlijkheid en heeft zich bewezen 

in overtuigend agenderen, onderhandelen en argumenteren.  

 

Om je te kunnen kandideren als lijsttrekker van de D66 is een half jaar onafgebroken lidmaatschap van 

D66 een vereiste. In voorkomende gevallen kan het Landelijk Bestuur besluiten dispensatie te verlenen. 

Vanzelfsprekend heb je voldaan aan de contributieverplichting. 
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Competenties, houding en gedrag5  

 

Specifieke competenties lijsttrekker  

Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is 

van tegengestelde belangen. [kracht]  

▪ Ziet kansen om tot een gezamenlijk resultaat te komen.  

▪ Weet anderen effectief te beïnvloeden Bepaalt voorafgaand aan onderhandelingen reële 

doelen.  

▪ Weet de relatie te handhaven bij tegengestelde belangen.  

▪ Kan verschillende belangen tegen elkaar afwegen.  

▪ Kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.  

 

Stressbestendigheid: Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende 

omstandigheden. [kracht]  

▪ Weet de werklast effectief op te vangen en te verdelen.  

▪ Kan goed omgaan met onverwachte gebeurtenissen op het werk.  

▪ Blijft onder moeilijke omstandigheden effectief presteren.  

▪ Houdt het hoofd koel bij tegenslag.  

▪ Fungeert voor anderen als rustpunt in stressvolle situaties.  

▪ Blijft nuchter bij oplopende werkdruk.  

 

Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig 

denken met daarbij de lange termijn voor ogen. [denken]  

▪ Kijkt over de grenzen van het hier en nu heen als het gaat om de toekomst van D66 en de 

samenleving.  

▪ Vertaalt externe ontwikkelingen in een sociaal-liberale visie voor de partij en samenleving.  

▪ Laat zich continu goed informeren over verschillende aspecten die van invloed zijn op het 

(partij)beleid.  

▪ Toont integriteit door te handelen in overeenstemming met transparante uitgangspunten.  

▪ Ziet in ontwikkelingen in markt en maatschappij kansen voor (partij)beleid.  

▪ Heeft een overkoepelende sociaal-liberale visie op de ontwikkeling van de partij en 

samenleving.  

▪ Ontwikkelt een weloverwogen strategische koers voor D66  

 

Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende 

samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en 

bruggenbouwer. [voelen]  

▪ Stimuleert de samenwerking met andere partijen, groeperingen en personen.  

▪ Zorgt voor een constructieve sfeer binnen de groep.  

▪ Zorgt dat informatie met alle betrokkenen wordt gedeeld.  

▪ Weet gezamenlijkheid binnen de groep te creëren.  

▪ Zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage heeft in de groep.  

▪ Brengt iedereen tijdig op de hoogte van wat speelt.  

 

  

 
5 Tevens voldoet de lijsttrekker aan de vereisten voor overige kandidaten voor de gemeenteraad - Appendix H 
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Appendix E: Profiel fractie als team  

 

D66-kandidaten voor de gemeenteraad zijn aantoonbaar maatschappelijk betrokken, ijzersterk op de 

inhoud en hebben het sociaal-liberale gedachtegoed ‘in hun DNA’.  

 

Fractieprofiel  

De fractie is een hecht team, loyaal aan D66 en het verkiezingsprogramma. De fractie is divers, zowel 

wat betreft deskundigheden als competenties als maatschappelijke achtergrond en persoonlijkheid. 

Een kerneis aan alle kandidaten is dat zij goed binnen het team passen en zich op kunnen stellen als 

echte teamspelers.  

 

De leden zijn in staat individueel resultaten te boeken, maar zijn ook bereid elkaar te ondersteunen en 

zich daarvoor op de achtergrond in te zetten. Zij zijn ieder bereid hun kwaliteiten vooral in te zetten ten 

bate van D66 en de gemeente. Het gezamenlijk resultaat telt voor hen meer dan individuele profilering. 

Het door het nieuwe team op te stellen fractie afspraken worden door alle fractieleden gevolgd.  

 

Fractie competenties, houding en gedrag  

Aanpassingsvermogen: Het vermogen open te staan voor andere normen, waarden, opvattingen en 

culturen en daarbij het persoonlijke belang ondergeschikt te maken en zich aan te passen aan nieuwe 

situaties. Tevens het vermogen zich te verplaatsen in anderen om hun houding en reacties te begrijpen. 

[voelen]  

▪ Past zich gemakkelijk aan, aan veranderende omstandigheden  

▪ Is flexibel in het omgaan met mensen met verschillende wensen en eisen  

▪ Verandert gemakkelijk van aanpak als de situatie daarom vraagt  

▪ Conformeert zich gemakkelijk aan de wensen van de groep  

▪ Accepteert gemakkelijk een nieuwe manier van werken  

▪ Is bereid andermans ideeën te volgen  

 

Collegialiteit: Naar anderen open zijn en interesse tonen. Bereid zijn eigen werkzaamheden aan te 

passen om anderen in het werk te helpen. [voelen]  

▪ Helpt collega's om de gewenste resultaten te behalen.  

▪ Waardeert input en ervaring van collega's.  

▪ Gunt collega's hun succes en cijfert zichzelf zo nodig weg om dat succes te kunnen behalen.  

▪ Komt zelf met suggesties die een collega kunnen helpen.  

▪ Deelt uit zichzelf informatie met collega's.  

▪ Past eigen planning aan om collega's te kunnen helpen  
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Appendix F: Profiel D66 Leiden Kandidaat-raadslid - overige kandidaten  

 

D66-raadsleden zoeken actief contact met de stad, kennen hun dossiers en werken zorgvuldig. De 

raadsleden hebben en onderhouden een goede relatie met de afdeling D66 Leidse Regio. Ook hebben 

zij fingerspitzengefühl voor wat belangrijk is, wat leeft in de stad en in de samenleving én wat politiek 

haalbaar is. Relativeringsvermogen is hierbij belangrijk, evenals een hoge emotionele stabiliteit.  

 

Raadsleden van D66 Leiden zijn gepassioneerde volksvertegenwoordigers, kritisch, volhardend en 

empathish. D66-standpunten weten zij voor het voetlicht brengen op een wijze die inhoudelijke nuances 

combineert met lef en duidelijkheid. De fractieleden zijn in staat steun voor hun voorstellen te realiseren, 

zowel binnen als buiten de raad. De leden van de fractie zoeken actief het contact op met de kiezer in 

de stad, zijn aanspreekbaar en leggen namens D66 bezoeken af in de stad. Daarnaast zijn eenmaal 

verkozen raadsleden ruim beschikbaar voor activiteiten in de afdeling.  

 

Verantwoordelijkheden  

▪ Het raadslid staat in contact met de raad en de samenleving.  

▪ Het raadslid vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad 

behandeld worden.  

▪ Het raadslid sluist de publieke agenda door naar de agenda van de raad en stelt daarbij 

prioriteiten.  

▪ Het raadslid geeft richting aan beleid binnen de gemeente.  

▪ Het raadslid controleert het College.  

▪ Het raadslid legt verantwoording af voor eigen functioneren.  

▪ Van het raadslid wordt verwacht dat hij actief campagne voert voor D66.  

 

Vereisten  

▪ Beschikt over aantoonbare relevante politieke/maatschappelijke ervaring/betrokkenheid en is 

ijzersterk op inhoud.  

▪ Herkent zichzelf als een sociaal-liberaal, onderschrijft het programma van D66 Leiden en is in 

staat daarover overtuigend te argumenteren.  

▪ Heeft een visie hoe het raadslid het programma zal vertalen in voorstellen of activiteiten vanuit 

de raad die bijdragen aan de verwezenlijking van onze programma voor de stad.  

▪ Is transparant en integer, en zich bewust van de kwetsbare politieke omgeving en 

voorbeeldfunctie.  

▪ Staat in verbinding met de Leidse kiezer, de afdeling en de regio.  

▪ Is beschikbaar om het werk als raadslid met volle inzet, gedurende de volledige termijn, te 

kunnen doen en committeert zich aan deze verantwoordelijkheid.  

▪ Maakt onderdeel uit van een hecht en divers team, draagt bij aan een goede onderlinge 

samenwerking, houdt het belang van de partij en de fractie in het handelen centraal.  

▪ Is in Leiden woonachtig, minimaal een half jaar lid van D66 en heeft de contributieverplichting 

voldaan.  

▪ Daarnaast neemt een D66-raadslid deel aan de geboden opleiding- en 

teambuildingsprogramma’s tijdens de campagne, zet zich tijdens de campagne ook in voor D66 

als team en niet alleen voor de eigen campagne, voldoet aan de afdrachtregeling en 

onderschrijft te zijner tijd de afspraken binnen de fractie.  

 

Competenties, Houding en Gedrag  

Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen 

en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. [voelen]  

▪ Weet ideeën, posities en partijen te verbinden.  

▪ Is zich bewust van verschillende belangen die spelen. 

▪ Toont zich gevoelig voor onderhuidse processen en problemen.  
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▪ Stelt zijn eigen belang ondergeschikt aan het belang van D66.  

▪ Herkent sociaal-liberale kansen.  

▪ Weet anderen effectief te beïnvloeden.  

▪ Heeft inzicht in welke personen en groepen invloed hebben.  

 

Overtuigingskracht: Slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en weet ze hier 

enthousiast voor te maken. [kracht]  

▪ Een D66-raadslid is gepassioneerd volksvertegenwoordiger, kritisch en volhardend. D66-

standpunten weet hij of zij voor het voetlicht brengen op een wijze die inhoudelijke nuances 

combineert met lef.  

▪ Je draagt de D66-visie duidelijk, overtuigend, met gezag en op aansprekende en sympathieke 

wijze uit.  

▪ Verder ben je authentiek, bevlogen, open en toegankelijk. Je hebt een sprankelende eigenheid, 

in balans met teamgeest en loyaliteit aan de partij.  

▪ Je debatteert sterk op inhoudelijk en procesniveau en maakt effectief en strategisch gebruik 

van de media.  

▪ Je bent toegankelijk en benaderbaar leden, betrokkenen en andere belanghebbenden. Je gaat 

voor resultaat.  

 

Samenwerken: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende 

samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en 

bruggenbouwer [voelen]  

▪ Als D66-raadslid ben je een teamspeler die bijdraagt bij aan een goede onderlinge 

samenwerking binnen de fractie ten dienste van de gezamenlijke politieke en publicitaire 

strategie.  

▪ Je bent collegiaal en flexibel en stelt dienstbaarheid aan fractie en partijdoelen boven eigen 

doelen.  

▪ Je hebt bovendien zelfinzicht, beschikt over het vermogen om jezelf kritisch te beschouwen en 

laat je op je eigen functioneren goed aanspreken.  

▪ Je voelt je verbonden met de partij en investeert ook in verbinding met de partij: leden, de 

afdeling en themagroepen, de regio en de landelijke organisatie.  

 

Resultaatgerichtheid: Met inzet, energie en vasthoudendheid acties ondernemen, gericht op het 

behalen van doelstellingen en concrete resultaten. [kracht]  

▪ Werkt altijd met een duidelijk doel voor ogen.  

▪ Werkt doelgericht naar concrete resultaten toe.  

▪ Streeft ernaar zichzelf en zijn of haar resultaten steeds te verbeteren.  

▪ Getroost zich extra moeite om een goed resultaat te behalen.  

▪ Weet precies wat er moet gebeuren om werk succesvol te volbrengen.  

▪ Zoekt bij tegenslagen nieuwe wegen om doelen te bereiken.  

 

Analytisch vermogen: Het vermogen een probleem te analyseren en het probleem op te delen in 

hanteerbare proporties. [denken]  

▪ Doorziet snel hoe zaken onderling met elkaar in verband staan  

▪ Heeft het vermogen lastige problemen snel te doorgronden.  

▪ Weet complexe problemen in kleine stukken op te delen.  

▪ Kan zich snel ingewikkelde informatie eigen maken.  

▪ Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.  

▪ Ziet snel waar de knelpunten zitten in een probleem.  
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Appendix G: Profiel D66 Leiderdorp Kandidaat-raadslid - overige kandidaten  

D66-raadsleden zoeken actief contact met het dorp, kennen hun dossiers en werken zorgvuldig. De 

raadsleden hebben en onderhouden een goede relatie met de afdeling D66 Leidse Regio. Ook hebben 

zij fingerspitzengefühl voor wat belangrijk is, wat leeft in het dorp en in de samenleving én wat politiek 

haalbaar is. Relativeringsvermogen is hierbij belangrijk, evenals een hoge emotionele stabiliteit.  

 

Raadsleden van D66 Leiderdorp zijn gepassioneerde volksvertegenwoordigers, kritisch, volhardend en 

empathish. D66-standpunten weten zij voor het voetlicht brengen op een wijze die inhoudelijke nuances 

combineert met lef en duidelijkheid. De fractieleden zijn in staat steun voor hun voorstellen te realiseren, 

zowel binnen als buiten de raad. De leden van de fractie zoeken actief het contact op met de kiezer in 

de gemeente, zijn aanspreekbaar en leggen namens D66 bezoeken af in Leiderdorp en de regio. 

Daarnaast zijn eenmaal verkozen raadsleden ruim beschikbaar voor activiteiten in de afdeling.  

 

Verantwoordelijkheden  

▪ Het raadslid staat in contact met de raad en de samenleving.  

▪ Het raadslid vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad 

behandeld worden.  

▪ Het raadslid sluist de publieke agenda door naar de agenda van de raad en stelt daarbij 

prioriteiten.  

▪ Het raadslid geeft richting aan beleid binnen de gemeente.  

▪ Het raadslid controleert het College.  

▪ Het raadslid legt verantwoording af voor eigen functioneren.  

▪ Van het raadslid wordt verwacht dat hij actief campagne voert voor D66.  

 

Vereisten  

▪ Beschikt over aantoonbare relevante politieke/maatschappelijke ervaring/betrokkenheid en is 

ijzersterk op inhoud.  

▪ Herkent zichzelf als een sociaal-liberaal, onderschrijft het programma van D66 Leiderdorp en 

is in staat daarover overtuigend te argumenteren.  

▪ Heeft een visie hoe het raadslid het programma zal vertalen in voorstellen of activiteiten vanuit 

de raad die bijdragen aan de verwezenlijking van onze programma voor de gemeente.  

▪ Is transparant en integer, en zich bewust van de kwetsbare politieke omgeving en 

voorbeeldfunctie.  

▪ Staat in verbinding met de Leiderdorpse kiezer, de afdeling en de regio.  

▪ Is beschikbaar om het werk als raadslid met volle inzet, gedurende de volledige termijn, te 

kunnen doen en committeert zich aan deze verantwoordelijkheid.  

▪ Maakt onderdeel uit van een hecht en divers team, draagt bij aan een goede onderlinge 

samenwerking, houdt het belang van de partij en de fractie in het handelen centraal.  

▪ Is in Leiderdorp woonachtig, minimaal een half jaar lid van D66 en heeft de 

contributieverplichting voldaan.  

▪ Daarnaast neemt een D66-raadslid deel aan de geboden opleiding- en 

teambuildingsprogramma’s tijdens de campagne, zet zich tijdens de campagne ook in voor D66 

als team en niet alleen voor de eigen campagne, voldoet aan de afdrachtregeling en 

onderschrijft te zijner tijd de afspraken binnen de fractie.  

 

Competenties, Houding en Gedrag  

Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen 

en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. [voelen]  

▪ Weet ideeën, posities en partijen te verbinden.  

▪ Is zich bewust van verschillende belangen die spelen. 

▪ Toont zich gevoelig voor onderhuidse processen en problemen.  

▪ Stelt zijn eigen belang ondergeschikt aan het belang van D66.  
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▪ Herkent sociaal-liberale kansen.  

▪ Weet anderen effectief te beïnvloeden.  

▪ Heeft inzicht in welke personen en groepen invloed hebben.  

 

Overtuigingskracht: Slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en weet ze hier 

enthousiast voor te maken. [kracht]  

▪ Een D66-raadslid is gepassioneerd volksvertegenwoordiger, kritisch en volhardend. D66-

standpunten weet hij of zij voor het voetlicht brengen op een wijze die inhoudelijke nuances 

combineert met lef.  

▪ Je draagt de D66-visie duidelijk, overtuigend, met gezag en op aansprekende en sympathieke 

wijze uit.  

▪ Verder ben je authentiek, bevlogen, open en toegankelijk. Je hebt een sprankelende eigenheid, 

in balans met teamgeest en loyaliteit aan de partij.  

▪ Je debatteert sterk op inhoudelijk en procesniveau en maakt effectief en strategisch gebruik 

van de media.  

▪ Je bent toegankelijk en benaderbaar leden, betrokkenen en andere belanghebbenden. Je gaat 

voor resultaat.  

 

Samenwerken: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende 

samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en 

bruggenbouwer [voelen]  

▪ Als D66-raadslid ben je een teamspeler die bijdraagt bij aan een goede onderlinge 

samenwerking binnen de fractie ten dienste van de gezamenlijke politieke en publicitaire 

strategie.  

▪ Je bent collegiaal en flexibel en stelt dienstbaarheid aan fractie en partijdoelen boven eigen 

doelen.  

▪ Je hebt bovendien zelfinzicht, beschikt over het vermogen om jezelf kritisch te beschouwen en 

laat je op je eigen functioneren goed aanspreken.  

▪ Je voelt je verbonden met de partij en investeert ook in verbinding met de partij: leden, de 

afdeling en themagroepen, de regio en de landelijke organisatie.  

 

Resultaatgerichtheid: Met inzet, energie en vasthoudendheid acties ondernemen, gericht op het 

behalen van doelstellingen en concrete resultaten. [kracht]  

▪ Werkt altijd met een duidelijk doel voor ogen.  

▪ Werkt doelgericht naar concrete resultaten toe.  

▪ Streeft ernaar zichzelf en zijn of haar resultaten steeds te verbeteren.  

▪ Getroost zich extra moeite om een goed resultaat te behalen.  

▪ Weet precies wat er moet gebeuren om werk succesvol te volbrengen.  

▪ Zoekt bij tegenslagen nieuwe wegen om doelen te bereiken.  

 

Analytisch vermogen: Het vermogen een probleem te analyseren en het probleem op te delen in 

hanteerbare proporties. [denken]  

▪ Doorziet snel hoe zaken onderling met elkaar in verband staan  

▪ Heeft het vermogen lastige problemen snel te doorgronden.  

▪ Weet complexe problemen in kleine stukken op te delen.  

▪ Kan zich snel ingewikkelde informatie eigen maken.  

▪ Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.  

Ziet snel waar de knelpunten zitten in een probleem.   
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Appendix H: Profiel D66 Voorschoten Kandidaat-raadslid - overige kandidaten  

D66-raadsleden zoeken actief contact met het dorp, kennen hun dossiers en werken zorgvuldig. De 

raadsleden hebben en onderhouden een goede relatie met de afdeling D66 Leidse Regio. Ook hebben 

zij fingerspitzengefühl voor wat belangrijk is, wat leeft in het dorp en in de samenleving én wat politiek 

haalbaar is. Relativeringsvermogen is hierbij belangrijk, evenals een hoge emotionele stabiliteit.  

 

Raadsleden van D66 Voorschoten zijn gepassioneerde volksvertegenwoordigers, kritisch, volhardend 

en empathish. D66-standpunten weten zij voor het voetlicht brengen op een wijze die inhoudelijke 

nuances combineert met lef en duidelijkheid. De fractieleden zijn in staat steun voor hun voorstellen te 

realiseren, zowel binnen als buiten de raad. De leden van de fractie zoeken actief het contact op met 

de kiezer in de gemeente, zijn aanspreekbaar en leggen namens D66 bezoeken af in Voorschoten en 

de regio. Daarnaast zijn eenmaal verkozen raadsleden ruim beschikbaar voor activiteiten in de afdeling.  

 

Verantwoordelijkheden  

▪ Het raadslid staat in contact met de raad en de samenleving.  

▪ Het raadslid vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad 

behandeld worden.  

▪ Het raadslid sluist de publieke agenda door naar de agenda van de raad en stelt daarbij 

prioriteiten.  

▪ Het raadslid geeft richting aan beleid binnen de gemeente.  

▪ Het raadslid controleert het College.  

▪ Het raadslid legt verantwoording af voor eigen functioneren.  

▪ Van het raadslid wordt verwacht dat hij actief campagne voert voor D66.  

 

Vereisten  

▪ Beschikt over aantoonbare relevante politieke/maatschappelijke ervaring/betrokkenheid en is 

ijzersterk op inhoud.  

▪ Herkent zichzelf als een sociaal-liberaal, onderschrijft het programma van D66 Voorschoten en 

is in staat daarover overtuigend te argumenteren.  

▪ Heeft een visie hoe het raadslid het programma zal vertalen in voorstellen of activiteiten vanuit 

de raad die bijdragen aan de verwezenlijking van onze programma voor de gemeente.  

▪ Is transparant en integer, en zich bewust van de kwetsbare politieke omgeving en 

voorbeeldfunctie.  

▪ Staat in verbinding met de kiezers in Voorschoten, de afdeling en de regio.  

▪ Is beschikbaar om het werk als raadslid met volle inzet, gedurende de volledige termijn, te 

kunnen doen en committeert zich aan deze verantwoordelijkheid.  

▪ Maakt onderdeel uit van een hecht en divers team, draagt bij aan een goede onderlinge 

samenwerking, houdt het belang van de partij en de fractie in het handelen centraal.  

▪ Is in Voorschoten woonachtig, minimaal een half jaar lid van D66 en heeft de 

contributieverplichting voldaan.  

▪ Daarnaast neemt een D66-raadslid deel aan de geboden opleiding- en 

teambuildingsprogramma’s tijdens de campagne, zet zich tijdens de campagne ook in voor D66 

als team en niet alleen voor de eigen campagne, voldoet aan de afdrachtregeling en 

onderschrijft te zijner tijd de afspraken binnen de fractie.  

 

Competenties, Houding en Gedrag  

Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen 

en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. [voelen]  

▪ Weet ideeën, posities en partijen te verbinden.  

▪ Is zich bewust van verschillende belangen die spelen. 

▪ Toont zich gevoelig voor onderhuidse processen en problemen.  

▪ Stelt zijn eigen belang ondergeschikt aan het belang van D66.  
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▪ Herkent sociaal-liberale kansen.  

▪ Weet anderen effectief te beïnvloeden.  

▪ Heeft inzicht in welke personen en groepen invloed hebben.  

 

Overtuigingskracht: Slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en weet ze hier 

enthousiast voor te maken. [kracht]  

▪ Een D66-raadslid is gepassioneerd volksvertegenwoordiger, kritisch en volhardend. D66-

standpunten weet hij of zij voor het voetlicht brengen op een wijze die inhoudelijke nuances 

combineert met lef.  

▪ Je draagt de D66-visie duidelijk, overtuigend, met gezag en op aansprekende en sympathieke 

wijze uit.  

▪ Verder ben je authentiek, bevlogen, open en toegankelijk. Je hebt een sprankelende eigenheid, 

in balans met teamgeest en loyaliteit aan de partij.  

▪ Je debatteert sterk op inhoudelijk en procesniveau en maakt effectief en strategisch gebruik 

van de media.  

▪ Je bent toegankelijk en benaderbaar leden, betrokkenen en andere belanghebbenden. Je gaat 

voor resultaat.  

 

Samenwerken: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende 

samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en 

bruggenbouwer [voelen]  

▪ Als D66-raadslid ben je een teamspeler die bijdraagt bij aan een goede onderlinge 

samenwerking binnen de fractie ten dienste van de gezamenlijke politieke en publicitaire 

strategie.  

▪ Je bent collegiaal en flexibel en stelt dienstbaarheid aan fractie en partijdoelen boven eigen 

doelen.  

▪ Je hebt bovendien zelfinzicht, beschikt over het vermogen om jezelf kritisch te beschouwen en 

laat je op je eigen functioneren goed aanspreken.  

▪ Je voelt je verbonden met de partij en investeert ook in verbinding met de partij: leden, de 

afdeling en themagroepen, de regio en de landelijke organisatie.  

 

Resultaatgerichtheid: Met inzet, energie en vasthoudendheid acties ondernemen, gericht op het 

behalen van doelstellingen en concrete resultaten. [kracht]  

▪ Werkt altijd met een duidelijk doel voor ogen.  

▪ Werkt doelgericht naar concrete resultaten toe.  

▪ Streeft ernaar zichzelf en zijn of haar resultaten steeds te verbeteren.  

▪ Getroost zich extra moeite om een goed resultaat te behalen.  

▪ Weet precies wat er moet gebeuren om werk succesvol te volbrengen.  

▪ Zoekt bij tegenslagen nieuwe wegen om doelen te bereiken.  

 

Analytisch vermogen: Het vermogen een probleem te analyseren en het probleem op te delen in 

hanteerbare proporties. [denken]  

▪ Doorziet snel hoe zaken onderling met elkaar in verband staan  

▪ Heeft het vermogen lastige problemen snel te doorgronden.  

▪ Weet complexe problemen in kleine stukken op te delen.  

▪ Kan zich snel ingewikkelde informatie eigen maken.  

▪ Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.  

Ziet snel waar de knelpunten zitten in een probleem.  
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Appendix I: Afdrachtregeling raadsperiode 2022-2026 

 

Overeenkomstig artikel 8.3 Afdracht door politieke ambtsdragers van huishoudelijk reglement van de 

Politieke Partij Democraten 66 dragen in de raadsperiode 2022-2026 de politiek vertegenwoordigers 

(raadsleden en wethouders) 3% van de bezoldiging af aan de afdeling D66 Leidse regio, middels 

automatische incasso.  

 

De exacte hoogte van de afdracht voor de raadsleden en wethouders wordt per gemeente berekend 

en is gebaseerd op bezoldigingsbedragen op basis van de ‘Circulaire 202 (onkosten)vergoeding voor 

politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie en Koninkrijksrelaties (publicatie oktober 2021). De 

hoogte van de afdracht wordt afgerond op hele euro’s. 
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Appendix J: Verklaring kandidaten  

 

Alle kandidaten ondertekenen bij de kandidaatstelling onderstaande verklaring gebaseerd op de 

landelijke Statuten en Huishoudelijk reglement en het afdelingsreglement van D66 Leidse Regio. 

 

VERKLARING 

 

Door het indienen van de kandidaatstelling verklaart de kandidaat dat deze:  

a. op de hoogte is van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde 

voorwaarden en vereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende 

verplichtingen te voldoen;  

b. voor kandidaatstelling voor deze verkiezing gedurende een half jaar voor de sluiting van de 

interne kandidaatstelling lid van de partij is (dat wil zeggen voor 1 maart 2020) en uiterlijk bij 

sluiting van de kandidaatstelling aan zijn contributieverplichting heeft voldaan. Indien niet aan 

de lidmaatschapstermijn wordt voldaan, is dispensatie mogelijk bij het Landelijk Bestuur via 

landelijkbestuur@d66.nl;  

c. niet betrokken is geweest bij discriminatoire handelingen, uitingen of voorvallen en/of 

misdrijven; 

d. bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij. Indien 

nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd;  

e. geen lid is van een andere landelijke politieke partij;  

f. uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers;  

g. bereid is om bij verkiezing in de gemeenteraad of opvolging de functie te aanvaarden en de 

volle zittingstermijn te vervullen;  

h. bereid is om na verkiezing in de gemeenteraad de vertegenwoordigende taak naar behoren te 

vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, afstand te doen van 

alle door of op grond van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement als onverenigbaar 

aangemerkte functies en de verplichting op zich te nemen de zetel ter beschikking te stellen 

wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt.   
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Appendix K: Profiel AVC  

 

De voorzitter van de AVC wordt in functie verkozen, is aanspreekpunt door derden, coördineert de 

werkzaamheden van de commissie. De voorzitter informeert de kandidaten over de uitslag van de 

stemming en wijst hen op beroepsmogelijkheden ten aanzien van de procedure. De voorzitter is thuis 

in de Statuten en Landelijk reglement en het afdelingsreglement van D66 Leidse Regio, en kent de weg 

in de partij om bij vragen advies in te roepen. Stelt de voorwaarden voor en houdt toezicht op 

voorkeursacties.  

 

De algemene leden van de AVC waaronder:  

 

▪ Iemand die uitvoerende werkzaamheden verricht in het opstellen en beheren van de 

kandidaatstellingsformulieren, het invoeren van de kandidaten in het landelijke e-

votingsysteem. De AVC opent de interne verkiezingen, volgt de voortgang, signaleert issues 

en sluit formeel de verkiezingen.  

▪ Een verbinder/organisator van de kennismakingsbijeenkomsten voor kandidaten, samensteller 

van het kandidatenboek. Houdt contact met het campagneteam en de activiteitencommissie en 

met de secretaris voor de verzending van stemmingen, reminders, voorkeursacties.  

▪ Dient de kandidatenlijst en overige daarbij behorende bescheiden in bij het (hoofd)stembureau. 

 

Van alle leden van de AVC wordt gevraagd dat zij secuur en integer zijn en de vertrouwelijkheid van de 

kandidaten te allen tijde waarborgen. 


