Deelname D66 regio Groningen
aan verkiezingen Provinciale
Staten 2019
vastgesteld op de Algemene Regiovergadering van D66 regio Groningen op 6 februari 2018
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I. Het deelnamebesluit
D66 Regio Groningen doet mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van
Groningen in maart 2019;
Het regiobestuur is daarbij verantwoordelijk voor:
● De inschrijving van de partij en het tijdig indienen van een correcte, door de
leden vastgestelde kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen 2019
● Het verloop van de procedures conform de statuten en reglementen van de
partij
● Een ordentelijk verloop van de interne verkiezingen en de naleving van de
procedures daarvoor

II. De interne verkiezingen
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 stellen voor een
Statenzetel verzocht desgewenst maximaal twee referenties binnen de regio
D66 Groningen. Daarnaast hebben kandidaten de optie om een foto van
zichzelf mee te sturen ten behoeve van het kandidatenboek.
● Overige voorwaarden: Volgens de reglementen kunnen leden van D66 zich
kandidaat stellen voor het Statenlidmaatschap als zij een half jaar lid zijn bij
sluiting van de kandidaatstelling. Dit betekent volgens bijgaande planning (zie
Bijlage 1) dat wie zich kandidaat wil stellen voor het Statenlidmaatschap lid
van D66 moet zijn. Verder moeten kandidaten hun contributie hebben voldaan
en op de Dag der Kandidaatstelling de wettelijke vereiste minimumleeftijd
hebben. Via de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) kan bij het Landelijk
Bestuur dispensatie worden aangevraagd.
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Lijstduwers
Volgens het landelijke Huishoudelijk reglement artikel 6.19 dienen de namen van
lijstduwers bekend te zijn bij sluiting van de kandidaatstelling voor overige
kandidaten.
Het bestuur is gemandateerd om maximaal de 10 laatste plaatsen op de
kandidatenlijst in te vullen met lijstduwers.
Kandidaatstelling en verkiezing van de lijsttrekker
Voor het lijsttrekkerschap zal een afzonderlijke verkiezing worden georganiseerd.
Kandidaten voor het lijsttrekkerschap voldoen naast het profiel voor Statenleden ook
aan een aantal extra competenties en vaardigheden.
Wat betreft de lijsttrekker wordt het profiel Lijsttrekker in Bijlage 2 gehanteerd als
richtlijn.
Wat betreft de Statenleden wordt het profiel Statenlid in Bijlage 2 gehanteerd als
richtlijn.
Het HR art. 6.16.2 schrijft voor dat een kandidaat lijsttrekker van tenminste 1% van
de stemgerechtigde leden ondersteuningsverklaringen kan overleggen. De
ondersteuningsverklaringen gaan vergezeld met het lidmaatschapsnummer en deze
lijst dient in één keer bij de kandidaatstelling gevoegd te worden.
In afwijking hierop heeft de ARV besloten dat iedere kandidaat lijsttrekker van
tenminste 50 stemgerechtigde leden, ondersteuningsverklaringen voorlegt.
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 der Kandidaatstelling (zie
Bijlage 1) ingevolge de Kieswet. De stemming sluit uiterlijk zeven maanden voor de
Dag der Kandidaatstelling.
De lijsttrekker wordt (conform HR D66 artikel 6.17) door middel van digitale
stemming verkozen. Na sluiting van de aanmeldingstermijn worden de kandidaat
lijsttrekkers uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met het regiobestuur. Alle
kandidaat lijsttrekkers krijgen de mogelijkheid hun kandidatuur te motiveren met een
algemene e-mail aan de leden. Daarnaast wordt bij meerdere kandidaten een
debatavond gehouden.
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 der
Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet. De stemming wordt niet langer dan veertien
dagen opengesteld en sluit uiterlijk twee maanden voor de Dag der
Kandidaatstelling.
De data uit Bijlage 1 worden gehanteerd voor de kandidaatstelling en stemming voor
de overige kandidaten.
Het wettelijk maximaal toegestane aantal op de kieslijst te plaatsen kandidaten
bedraagt vijftig. Wij streven naar vijftig kandidaten op de kieslijst.
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2.3 Wijze van stemmen
De stemming voor de overige kandidaten vindt plaats middels digitale stemming
(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 stemcodes constateren wordt gevraagd dit te melden.
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 Bijlage 1;
● De termijnen voor beroep ten aanzien van het proces van de interne
verkiezingen staan eveneens in Bijlage 1;
● Het bestuur 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 Provinciale state.
Een stembiljet voor de interne verkiezingen is geldig als er tenminste vijf kandidaten
op vermeld staan.

III. Lijstadviescommissie (LAC)
De Lijstadviescommissie (LAC) brengt een advies uit over de volgorde van de
overige kandidaten op de posities 2 tot 40 op de kandidatenlijst.
Opdracht
Het bestuur geeft de LAC de volgende opdracht voor de samenstelling van de
advieslijst (nummers 2 tot en met 40) mee:
a. Een advieslijst waarin het belang dat D66 hecht aan diversiteit tot uitdrukking
komt (een afspiegeling van de samenleving zoals gender, leeftijd, opleiding,
achtergrond en spreiding over de provincie);
b. Een advieslijst die voldoet aan het profiel zoals in Bijlage 2 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
provincie;
Daarnaast bevat de advieslijst ook de volgende kenmerken:
c. Een mix van ervaren Statenleden en nieuwe kandidaten;
d. Een advieslijst die recht doet aan de hoeveelheid talent binnen D66 Regio
Groningen;
e. Een mix van specialisten en generalisten.
Samenstelling
De ARV mandateert het bestuur de LAC samen te stellen. De LAC bestaat uit drie
leden, die samen de volgende aspecten inbrengen:
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●
●
●
●

De blik van binnen de regio
Ervaring in HRM
De blik van buiten de regio
Ruime politieke ervaring

De lijsttrekker heeft een zware adviesrol, en wordt voorafgaand aan de gesprekken
geconsulteerd door de LAC. De LAC spreekt ook met de vertrekkende Statenleden.
Werkwijze
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 LAC spreekt met
alle kandidaten die zich beschikbaar stellen. Er is een mogelijkheid tot briefselectie.
De kandidaten wordt aangeraden de D66 raadsledenscan te doen. Degenen die een
raadsledenscan hebben gedaan, wordt gevraagd om op de scan te reflecteren. De
gesprekken vinden plaats in de periode vastgelegd in Bijlage 1. Tevens kan de LAC
de door de kandidaat opgegeven referenties raadplegen en zelf in openbare
bronnenonderzoek verrichten. De LAC besteedt tijdens de gesprekken expliciet
aandacht aan integriteit.
Verantwoording
De LAC informeert op de in Bijlage 1 aangegeven datum alle kandidaten over hun
voorgestelde 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 doet verslag van haar werkzaamheden
en licht geanonimiseerd de motivatie van de keuze toe in een ledenvergadering na
de interne verkiezingen. 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 bestuursvoorzitter. Ook hebben kandidaten binnen de termijnen
vermeld in Bijlage 1 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
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 (zeven dagen na het kenbaar maken
van het persoonlijke advies aan de kandidaat). Kandidaten die tevreden of
teleurgesteld zijn over het advies uiten dat niet in de pers of via sociale media. Het
belang van D66 Regio Groningen als partij en de fractie als team staat voorop.
Vorm van het advies
De LAC legt de leden een adviezenlijst voor over de kandidaten, en per kandidaat
een korte argumentatie. Op het (digitale) stemformulier zal het stemadvies
nadrukkelijk als een advies worden gepresenteerd. Het lijstadvies zal een advies
namens de LAC aan de leden zijn, het is aan de leden om de uiteindelijke volgorde
van de lijst te bepalen.
● Het kandidatenoverzicht (met persoonlijke motivatie van de kandidaten) en
het lijstadvies (met toelichting) wordt elektronisch aan de leden bekend
gemaakt
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● De kandidaten voor de interne verkiezingen krijgen gelegenheid zich
persoonlijk te presenteren aan de leden op een door het regiobestuur
georganiseerde bijeenkomst.
● Voor deze kieslijst zullen elektronische verkiezingen worden gehouden,
gefaciliteerd door het landelijk bureau.

I.

De Verkiezingscommissie (VC)

Het bestuur stelt op grond van het Regioreglement een ad hoc Verkiezingscommissie
in met als taak:
● Het op onpartijdige wijze, conform de bepalingen van het Huishoudelijk
reglement, bewerkstelligen van de goede voortgang van de
kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in
2019;
● De correcte indiening van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten in 2019;
● De leden wordt voorgesteld het bestuur te mandateren de
Verkiezingscommissie samen te stellen. In de Verkiezingscommissie hebben
geen kandidaat Statenleden zitting.
In de gevallen waarin de genomen besluiten niet voorzien, ligt de beslissing bij de
Algemene Regiovergadering van de Regio Groningen

" /"10
5

" /"10
6

Bijlage 1: Tijdspad Statenverkiezingen 2019
Tijdpad verkiezing lijsttrekker
Opening kandidaatstelling lijsttrekker
Sluiting kandidaatstelling lijsttrekker
Opening digitale stemming lijsttrekker
Sluiting digitale stemming lijsttrekker
Bekendmaking uitslag

zaterdag 21 april 2018
maandag 21 mei 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 16 juni 2018
maandag 18 juni 2018

Tijdpad verkiezing overige kandidaten
Opening kandidaatstelling overige kandidaten
Sluiting kandidaatstelling overige kandidaten
Bekendmaken lijst advies aan kandidaten
Publicatie advieslijst
Opening digitale stemming overige kandidaten
Sluiting digitale stemming overige kandidaten

zaterdag 4 augustus 2018
zaterdag 8 september 2018
zaterdag 29 september 2018
zaterdag 6 oktober 2018
zondag 7 oktober 2018
zondag 21 oktober 2018
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Bijlage 2
Profiel Groninger lijsttrekker
Algemeen:
De lijsttrekker is het boegbeeld in de van D66 Groningen voor en tijdens de Provinciale
Statenverkiezingen en gedurende de daaropvolgende periode van vier jaar. Een gemotiveerde en
inspirerende sociaalliberale politicus, die leden en kiezers aan de partij weet te binden. De
lijsttrekker is communicatief sterk, debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en kan goed
omgaan met de media.
Verantwoordelijkheden:
Als lijsttrekker:
• • Het gezicht van D66 in de provincie tijdens de campagne.
• • Leider van het team van kandidaten.
Als Statenfractielid/beoogd fractievoorzitter:
• • Staat in contact met Provinciale Staten, de samenleving en de (afdelingen in de) regio.
• • Vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in Provinciale Staten
behandeld worden.
• • Beïnvloedt succesvol de agenda van Provinciale Staten aan de hand van D66prioriteiten.
• • Geeft richting aan beleid binnen de provincie.
• • Is als Statenlid zichtbaar voor de leden van D66 en de inwoners van Groningen.
• • Controleert het college van Gedeputeerde Staten.
• • Is van onbesproken gedrag en
• • Legt verantwoording af over het eigen functioneren.

Competenties:
• • Visie: vermogen zaken in een breder kader te plaatsen; conceptueel en beleidsmatig
denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
• • Politieke sensitiviteit: weet anderen effectief te beïnvloeden.
• • Leervermogen: verdiept zich in ideeën en theorieën van anderen.
• • Onderhandelen: kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.
• • Oordeelsvorming: betrekt de mening (informatie) van anderen bij het vormen van zijn/
haar eigen mening.
• • Neemt initiatief, durft weloverwogen risico’s aan te gaan om bepaalde doelen te
behalen.
• • Aansturen: weet anderen te bewegen gestelde doelen te behalen.
• • Coachen: geeft heldere en opbouwende feedback aan anderen over wat goed ging en
minder goed.
• • Van het Statenlid wordt verwacht dat hij/zij actief campagne voert voor D66 tijdens
verschillende campagnes.
Ervaring en vereisten
De lijsttrekker heeft bij voorkeur al politieke ervaring. Hij/zij onderschrijft het gedachtegoed van
D66. Is zich bewust van de benodigde tijd voor een goede vervulling van het
Statenfractielidmaatschap. Zijn/haar communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. Kandidaten
dienen minimaal een half jaar lid te zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de
kandidaatstellingstermijn), aan de contributieverplichtingen van de partij te hebben voldaan, de
afdrachtenregeling van de regio en het verkiezingsprogramma te onderschrijven.
Verder gelden voor de kandidaten en het kandideren de voorwaarden zoals gesteld het meest
recente Huishoudelijk Reglement.
Bijlage 3 Profiel overige Groninger kandidaten
Algemeen:
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Het (kandidaat)Statenfractielid is een van de gezichtsbepalende functionarissen van D66 voor en
tijdens de Provinciale Statenverkiezing en de daaropvolgende periode van vier jaar. Een
gemotiveerde sociaalliberale politicus, die inspireert en leden en kiezers aan de partij weet te
binden. De kandidaat is communicatief sterk, debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en
kan goed omgaan met de media.

Verantwoordelijkheden:
Als kandidaat:
• • Actief campagne voeren namens D66.
• • Op positieve wijze bijdragen aan het team van kandidaten.
Als Statenfractielid:
• • Staat in contact met Provinciale Staten, de samenleving en (de afdelingen binnen) de
regio.
• • Vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de
Statenvergadering behandeld worden.
• • Werkt samen met fractiegenoten aan het realiseren van de D66-agenda.
• • Geeft richting aan beleid binnen de provincie.
• • Controleert het college van Gedeputeerde Staten.
• • Is als Statenlid zichtbaar voor de leden en de inwoners van Groningen.
• • Is van onbesproken gedrag.
• • Legt verantwoording af over het eigen functioneren.
• • Van het Statenlid wordt verwacht dat hij of zij actief campagne voert voor D66 tijdens
verschillende campagnes.

Competenties:
• • Visie: vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig
denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
• • Politieke sensitiviteit: weet anderen effectief te beïnvloeden.
• • Leervermogen: verdiept zich in ideeën en theorieën van anderen.
• • Onderhandelen: kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.
• • Oordeelsvorming: betrekt de mening (informatie) van anderen bij het vormen van zijn of
haar eigen mening.
• • Neemt initiatief, durft weloverwogen risico’s aan te gaan om bepaalde doelen te
behalen.
• • Netwerkgerichtheid: onderhoudt netwerkrelaties.
• • Collegialiteit: waardeert input en ervaring van collega’s en helpt waar mogelijk.
Ervaring en vereisten
Het (kandidaat) Statenfractielid heeft bij voorkeur al politieke ervaring. Hij/zij onderschrijft het
gedachtegoed van D66. Is zich bewust van de benodigde tijd voor een goede vervulling van het
Statenfractielidmaatschap.
Kandidaten dienen:
• • Minimaal een half jaar lid te zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de
kandidaatstellingstermijn),
• • Aan de contributieverplichtingen van de partij te hebben voldaan.
• • De geldende afdrachtenregeling te onderschrijven.
• • Het Verkiezingsprogramma, zoals vastgesteld door de leden, te onderschrijven.
• • Mee te werken aan de verkiezingscampagne PS2019 en eventuele andere
verkiezingscampagnes (EU-TK)
• • Zich voor te bereiden op een eventueel Statenfractielidmaatschap door het volgen van
door Regio, LB of door andere partijorganen geboden opleidingen, door zich laten
informeren door zittende Statenleden, door het bijwonen van leden- en
fractievergaderingen in de maanden voorafgaand aan de verkiezingen.
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Verder gelden voor de kandidaten en het kandideren de voorwaarden zoals gesteld het meest
recente Huishoudelijk Reglement.

Alle kandidaten ondertekenen bij de kandidaatstelling onderstaande verklaring
gebaseerd op de landelijke Statuten en het Huishoudelijk reglement.
VERKLARING
Door het indienen van de kandidaatstelling verklaart de kandidaat dat hij/zij:
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 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 handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt;
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 Provinciale Staten of opvolging de functie te
aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen;
h. bereid is om na verkiezing in de Provinciale Staten 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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