Besluit deelname gemeenteraadsverkiezingen Den Haag 16 maart 2022
De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Den Haag, op 29 september 2020 bijeen,
besluit:
1. zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 in Den
Haag, met een lijst onder de bij de Kiesraad geregistreerde aanduiding Democraten 66
(D66);
2. voor deelname de volgende besluiten te nemen:
a. het profiel van de lijsttrekker en de overige kandidaten vast te stellen conform
bijlage 1;
b. de aanmelding voor de lijsttrekker opent op donderdag 1 april 2021. De
kandidaatstelling voor lijsttrekker sluit op maandag 3 mei 2021 om 14:00 uur;
c. de aanmelding voor kandidaten opent op donderdag 1 juli 2021. De kandidaatstelling
sluit op maandag 30 augustus 2021 om 14:00 uur
d. de stemming voor lijsttrekker opent op donderdag 10 juni 2021 en sluit op
maandag 21 juni 2021;
e. de stemming voor kandidaten opent op maandag 30 september 2021 en sluit op
maandag 11 oktober 2021;
f. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor het
lijsttrekkerschap vast te stellen op 50;
g. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de overige
kandidaten voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 5%;
h. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op de kandidatenlijst vast te stellen
op 50, inclusief lijsttrekker;
i. een lijstadviescommissie in te stellen zoals bedoeld in art. 6.13 van het Huishoudelijk
Reglement, conform bijlage 2;
j. een afdelingsverkiezingscommissie (AVC) in te stellen zoals bedoeld in art. 6.13 van het
Huishoudelijk Reglement, conform bijlage 3;
k. een wethouderscommissie in te stellen, zoals bedoeld in art. 6.14 van het
Huishoudelijk Reglement en het bestuur op te dragen met een voorstel over de
invulling hiervan te komen op de najaars-AAV in 2021;
l. de hoogte van de politieke afdrachtregeling vast te stellen op 4%, conform
bijlage 4.
m. het bestuur mandaat te geven om na de interne stemming over de kandidatenlijst de
lijst aan te vullen tot het maximum van plek 50 van de kandidatenlijst, waarbij geldt
dat er minimaal 5 lijstduwers aan de lijst worden toegevoegd.

Bijlage 1
Profielen lijsttrekker en overige kandidaten
Profiel lijsttrekker
We wonen in een prachtige stad. Daar mogen we trots op zijn, maar er zijn ook voldoende
uitdagingen. D66 Den Haag zoekt kandidaat lijstrekkers die vol passie de stad telkens weer een
beetje beter wil maken.

De gekozen lijsttrekker is het gezicht van D66 Den Haag richting de gemeenteraadsverkiezing.
Diegene is een gedreven sociaalliberale politicus, die inspireert en kiezers en leden aan de partij
bindt. De lijsttrekker is integer en communiceert duidelijk. Debatteert op overtuigende,
sympathieke wijze en kan goed omgaan met de media.
De lijsttrekker is:
het gezicht van D66 Den Haag tijdens de campagne.
leider van het team van kandidaten.

Als gemeenteraadslid/beoogd fractievoorzitter:
staat deze in nauw contact met de raad, de samenleving en de afdeling.
vormt deze zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad
behandeld worden.
beïnvloedt deze succesvol de agenda van de raad aan de hand van de D66 prioriteiten.
geeft deze richting aan beleid binnen de gemeente.
controleert deze het College.
legt deze verantwoording af voor eigen functioneren.
is deze politiek eindverantwoordelijk voor de fractie
Onze ideale lijsttrekker:
is open, benaderbaar, betrouwbaar en integer
luistert naar anderen en doet daar ook iets mee.
is enthousiast, inspirerend en verbindend.
heeft ideeën en weet hoe je daar beleid van kan maken.
beheerst het politieke spel, maar verdrinkt daar niet in.
durft creatief te denken en stimuleert anderen om dat ook te doen.
kan coachen en waar nodig sturen.
neemt de taak serieus, maar gaat daar ontspannen mee om.
weet wat nodig is voor de stad en vertelt dat overtuigend en begrijpelijk aan leden,
inwoners, raad/college en de media.
vindt campagnevoeren leuk en doet daar vaak aan mee.

Ervaring en vereisten
De lijsttrekker heeft het liefste politieke ervaring, maar vindt in ieder geval politiek heel
interessant. Hij of zij staat voor de volle 100% achter het gedachtegoed van D66. Hij of zij
communiceert duidelijk en begrijpelijk. En weet dat het lijsttrekkerschap veel tijd kost.

Kandidaten moeten minimaal een half jaar lid zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de
kandidaatstellingstermijn), de contributie betaald hebben en minimaal 50
ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde D66 leden kunnen laten zien bij de
kandidaatstelling.
Profiel overige kandidaten

Algemeen
We wonen in een prachtige stad. Daar mogen we trots op zijn, maar er zijn ook voldoende
uitdagingen. D66 Den Haag zoekt kandidaat gemeenteraadsleden die vol passie de stad telkens
weer een beetje beter willen maken.

Het (kandidaat)gemeenteraadslid is één van de gezichtsbepalende mensen van D66 Den Haag in
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing en de raadperiode die volgt. Een gedreven
sociaalliberale politicus, die inspireert en kiezers en leden aan de partij bindt. De kandidaat is
integer en communiceert duidelijk. Debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en kan goed
omgaan met de media.
Als kandidaat:
- voert deze actief campagne namens D66.
- draagt deze op een positieve manier bij aan het team van kandidaten.

Als gemeenteraadslid:
- staat in nauw contact met de raad, de samenleving en de afdeling.
- vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad behandeld
worden.
- werkt samen met fractiegenoten om D66 punten waar te maken.
- geeft richting aan beleid binnen de gemeente.
- controleert het College.
- legt verantwoording af voor eigen functioneren.
- voert actief campagne voor D66 , tijdens verschillende campagnes die vanuit de Haagse
afdeling georganiseerd worden
- is politieke betrouwbaarheid, komt afspraken na.
- gedraagt zich in overeenstemming met de standpunten en posities die hij/zij heeft
ingenomen.

Onze ideale kandidaat:
- is open, benaderbaar, betrouwbaar en integer
- luistert naar anderen en doet daar ook iets mee.
- is enthousiast, inspirerend en verbindend.
- heeft ideeën en weet hoe je daar beleid van kan maken.
- beheerst het politieke spel, maar verdrinkt daar niet in.
- durft creatief te denken en stimuleert anderen om dat ook te doen.
- neemt de taak serieus, maar gaat daar ontspannen mee om.
- weet wat nodig is voor de stad en vertelt dat overtuigend en begrijpelijk aan leden,
inwoners, raad/college en de media.
- is collegiaal, waardeert de inbreng van anderen en helpt hen waar mogelijk.

Ervaring en vereisten
Het (kandidaat) gemeenteraadslid heeft het liefste politieke ervaring, maar vindt in ieder geval
politiek heel interessant. Hij of zij staat voor de volle 100% achter het gedachtegoed van D66. Hij of
zij communiceert duidelijk en begrijpelijk. En weet dat het raadslidmaatschap veel tijd kost.
Kandidaten moeten minimaal een half jaar lid zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de
kandidaatstellingstermijn) en betalen de contributie.

Bijlage 2
Instellingsbesluit Lijstadviescommissie (LAC)
Voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 in Den Haag besluit de Algemene
Afdelingsvergadering van D66 Den Haag, bijeen op 29 september 2020 tot het instellen van een
Lijstadviescommissie, zoals bedoeld in artikel 6.13 van het Huishoudelijk Reglement.

Opdracht
De lijstadviescommissie stelt voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op. De leden van de
afdeling worden door middel van dit lijstadvies geadviseerd over een mogelijke volgorde van de
kandidatenlijst. Dit doet de LAC aan de hand van een individuele volgorde. De LAC maakt hierbij
een advies voor de plekken 2 tot en met 45.

De LAC streeft naar een diverse kieslijst met een goede afspiegeling van de stad Den Haag. De LAC
houdt rekening met een juiste mix van kwaliteiten van de kandidaten. De LAC stelt vooraf heldere
procedures op zodat de werkwijze een open en transparant proces betreft.
Werkwijze
Om tot dit lijstadvies te komen maakt de lijstadviescommissie gebruik van de volgende zaken:
● Een kandidaatsstellingsformulier
● Het cv van de kandidaat
● Het gesprek met de kandidaat, waarin gekeken wordt naar:
o aansluiting bij het opgestelde profiel kandidaat-raadsleden;
o aansluiting bij het profiel van de toekomstige fractie.

Na de gesprekken gevoerd te hebben stelt de LAC haar advies op. De kandidaten wordt vervolgens
hun plek op de advieslijst (onder embargo) medegedeeld. Zij krijgen vervolgens 4 dagen de tijd
(H.R. art. 6.13.3) om een reactie van 300 woorden te geven. Deze reactie wordt aan het advies
toegevoegd bij de publicatie hiervan.

Conform de afdrachtregeling die voor de periode 2022-2026 is vastgesteld informeert de LAC
bij de penningmeester naar de betaalde afdracht van de kandidaten die in de huidige periode
onder deze afdrachtregeling vallen. De LAC weegt deze informatie mee bij het opstellen van
haar advies.
Samenstelling
De lijstadviescommissie bestaat tenminste uit vier personen:
1. De lijsttrekker
2. De afdelingsvoorzitter
3. Een persoon met ervaring in HRM
4. Een persoon met ruime politieke ervaring

Het afdelingsbestuur wordt gemandateerd om naast de lijsttrekker en de afdelingsvoorzitter de
overige leden aan te stellen, waarbij één van deze leden van buiten de afdeling Den Haag dient te
worden aangetrokken. Leden van de Lijstadviescommissie kunnen zelf geen kandidaat zijn voor
de verkiezing waar zij een advies over uitbrengen of lid zijn van de verkiezingscommissie.

Bijlage 3
Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) [= nieuwe bijlage]
Voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 in Den Haag besluit de Algemene
Afdelingsvergadering van D66 Den Haag, bijeen op [datum] tot het instellen van een
afdelingsverkiezingscommissie, zoals bedoeld in artikel 6.13 van het Huishoudelijk Reglement.

Opdracht
De verkiezingscommissie waarborgt een onpartijdige voortgang van de
kandidaatstellingsprocedure. De AVC is belast met de volgende taken:
● het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt,
alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier;
● de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking
over de kandidaten aan de leden;
● het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag
ervan;
● de indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende
hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is
voorgeschreven.
Samenstelling
De commissie bestaat uit 3 personen, te weten:
1. Sahidah Somer (voorzitter)
2. Betty Groen (adviseur)
3. De secretaris van het afdelingsbestuur

Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor de
kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie (art. 2.5 lid 6 HR). Wel kan
het bestuur leden van de VC na afloop van interne stemming voordragen om als lijstduwers
toegevoegd te worden aan de definitieve lijst. Het bestuur als geheel kan niet worden aangemerkt
als verkiezingscommissie (art. 2.5 lid 8 HR).

Bijlage 4
Afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers afdeling D66 Den Haag vanaf 16 maart
2022
Deze afdrachtregeling is door de algemene afdelingsvergadering van D66 Den Haag
vastgesteld op ntb.

A) Definitie politiek vertegenwoordiger
In deze afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers D66 afdeling Den Haag wordt
bedoeld met “politiek vertegenwoordiger” ieder D66-lid dat behoort tot een van de volgende
categorieën: wethouder en gemeenteraadslid.

B) Verplichte afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers op afdelingsniveau
Vertegenwoordigers namens D66 in de het College van Burgemeester en Wethouders en de
gemeenteraadsleden zijn verplicht om een vastgesteld deel van hun inkomen uit hoofde van
hun politieke functie af te dragen aan de partij.
Om nakoming van deze regeling te verzekeren en bovendien kandidaten voor functies tijdig op
het bestaan van deze regeling te wijzen, bevat het kandidaatstellingsformulier van de interne
verkiezingen ten behoeve van het opstellen van de kieslijst voor politiek vertegenwoordigende
functies in de Gemeente een verklaring dat de kandidaat akkoord gaat met de afdrachtregeling
politieke vertegenwoordigers en indien van toepassing met het verstrekken van informatie
omtrent het voldoen aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers door de
penningmeester aan een eventuele stemadviescommissie. Benoemde vertegenwoordigers
ondertekenen een dergelijke verklaring niet, maar worden dringend verzocht dezelfde
gedragsregels in acht te nemen. Het verplicht stellen van de regeling houdt een interne en morele
verplichting in.
C) Hoogte van de afdracht
De verplichte maandelijkse afdrachten aan de Afdeling D66 Den Haag door wethouders en
gemeenteraadsleden bedraagt 4% van de bruto bezoldiging en raadsvergoeding.
Overigens wordt opgemerkt dat deze afdracht voor betrokkenen fiscaal aftrekbaar is.

D) Bestemming van de inkomsten uit de afdrachten
De afdrachten komen ten goede aan het bestuur van de afdeling. Door middel van de jaarlijkse
begroting geeft het bestuur jaarlijks vooraf aan hoe alle beschikbare middelen verwacht besteed
te worden. In principe komt het gehele bedrag ten goede aan de voorbereiding van
gemeenteraadsverkiezingen.

E) Verklaring inzake het verstrekken van gegevens over het betalingsgedrag aan de
Lijstadviescommissie
Met het oog op de privacybescherming zullen kandidaten bij het kandidaatstellingsformulier
voor interne verkiezingen ten behoeve van het opstellen van kieslijsten namens D66 voor
vertegenwoordigende functies in de Gemeente worden gevraagd om separaat een schriftelijke
verklaring te ondertekenen. Hierdoor stemt men in met het verstrekken van gegevens omtrent
het betalingsgedrag inzake de verplichte afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers voor
politieke vertegenwoordigers namens D66 aan de Lijstadviescommissie indien dit van
toepassing is. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan de Lijstadviescommissie, indien
iemand zich kandideert voor een vertegenwoordigende functie, terwijl hij al eerder een politiek
vertegenwoordigende functie namens D66 in de Gemeente heeft vervuld. De gegevens omtrent
het betalingsgedrag worden verzameld om te kunnen controleren of voldaan wordt aan de door
de afdelingsvergadering vastgestelde afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers. De
gegevens zijn alleen bekend bij de penningmeester van de afdeling. Hij is verantwoordelijk voor
een zorgvuldige administratie en voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens. Bij de
administratie van het betalingsgedrag wordt gebruik gemaakt van drie categorieën van
gegevens:

-

afgedragen volgens de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers;
niet afgedragen;
te weinig afgedragen volgens de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers.

De gegevens worden vertrouwelijk door de penningmeester verstrekt aan de
stemadviescommissie als één van de bronnen om de geschiktheid van de kandidaten voor een
vertegenwoordigende functie te kunnen beoordelen. Uitgangspunt daarbij is
dat volksvertegenwoordigers namens D66 een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor
hun partij en dus ook voor haar financiële positie. De Lijstadviescommissie kan de gegevens
alleen zelf gebruiken voor de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaten. In haar
uiteindelijke advies kan alleen in algemene zin, dus niet direct herleidbaar tot een kandidaat, iets
worden opgemerkt over het feit dat het betalingsgedrag inzake de afdrachtregeling politieke
vertegenwoordigers, voor zover hierover gegevens beschikbaar waren, een criterium is dat
meegewogen is bij de geschiktheid van de kandidaten. Om dit adequaat te regelen zal in
instellingsbesluiten voor Lijstadviescommissies op afdelingsniveau een bepaling in deze zin
worden opgenomen over het meewegen van gegevens over het betalingsgedrag van gekozen
politieke vertegenwoordigers namens D66.

F) Dispensatieregeling
Aan degene die onder de afdrachtverplichting valt kan dispensatie worden verleend. Het verzoek
hiertoe wordt ingediend bij de penningmeester. Deze stelt in overleg met de voorzitter een
voorstel op of en hoe op het verzoek zal worden gereageerd. Het bestuur neemt hierover het
besluit. IJkpunt voor het opstellen van het voorstel is de beoordeling van de mate waarin de
toekomstige kandidaat afhankelijk is van de inkomsten uit hoofde van de vertegenwoordigende
functie.

