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BESLUIT Algemene Afdelingsvergadering (AAV) 

Besluit AAV 26 januari 2021 

Onderwerp Deelnamebesluit Gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar in maart 2022 

Soort voorstel organisatorisch 

Amendement 
mogelijk? 

ja  

voorstel voor aanvulling op profielen over aanwezigheid bij 
afdelingsvergaderingen is overgenomen. 

Indiener(s) Afdelingsbestuur 

Woordvoerder Conny van Stralen 

Stemming Voorstel is aangenomen met 24 stemmen voor en 1 stem blanco 

Samenvatting 

Om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Vereniging als eis gesteld dat er tijdig een 
deelnamebesluit met planning volgens het huishoudelijk reglement en de Kieswet genomen moet worden door 
de ledenvergadering. Daarbij moeten ook een aantal commissies ingesteld worden. Dit voorstel voorziet daarin. 

Inleiding 

De afdeling D66 Alkmaar wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 (GR2022) en het 
bestuur bereidt alle benodigde activiteiten voor. 

Argumentatie/keuzes/deadlines 

Er wordt besloten over de planning van kandidaatstelling en verkiezingen van lijsttrekker en kandidaat-
raadsleden, een lijstadviescommissie, verkiezingscommissie en wethoudersadviescommissie en enkele 
procedurele vereisten. De vereniging heeft daarvoor handreikingen, standaard formats een checklist ter 
beschikking met deadlines voor iedere actie om een democratisch proces te organiseren en tijdig klaar te zijn 
ivm deadlines van de Kieswet. Het bestuur heeft de adviezen in de handreikingen gevolgd. 

De keuze voor het afdrachtpercentage is in een apart voorstel aan de ledenvergadering voorgelegd. 

Financiële consequenties & deadlines 

Het afdrachtpercentage heeft een directe invloed op de inkomsten van de lokale afdeling. Verder zijn er geen 
directe consequenties. 

Besluit 

De Algemene Afdelingsvergadering van D66 Alkmaar, bijeen op 26 januari 2021, besluit: 
 
1. Zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 in de gemeente 
Alkmaar onder de bij de Kiesraad geregistreerde aanduiding D66; 
 
2. Voor deelname de volgende besluiten te nemen: 
 
a. het profiel van de kandidaten vast te stellen conform het profiel lijsttrekker en raadsleden (zie bijlage 1 
en 2); 
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b. de aanmelding voor kandidaatstelling van lijsttrekker opent op zondag 25 april 2021. De 
kandidaatstelling voor lijsttrekker sluit op dinsdag 25 mei 2021 om 12:00 uur; 
c. de aanmelding voor kandidaten opent op zaterdag 28 augustus 2021. De 
kandidaatstelling voor kandidaten sluit op dinsdag 28 september 2021 om 12:00 uur; 
d. de stemming voor de lijsttrekker opent op woensdag 2 juni 2021 en sluit op dinsdag 15 juni 2021 om 
12:00 uur; 
e. de stemming voor de kandidaten opent op maandag 11 oktober 2021 en sluit op maandag 25 oktober 
2021 om 12:00 uur; 
f. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor lijsttrekker vast te stellen op 5% van 
het aantal stemgerechtigde leden op peildatum vrijdag 1 januari 2021; 
g. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de 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 (LAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6.13 van het Huishoudelijke 
Reglement, conform bijlage 3; 
j. een wethoudersadviescommissie (WAC) 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 AAV van 
woensdag 10 november 2021; 
k. de hoogte van het percentage voor de politieke afdrachtregeling vast te stellen op 5%; 
l. een verkiezingscommissie (VC) in te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.15 van het Huishoudelijk 
Reglement, conform bijlage 4 l; 
m. het bestuur een mandaat te geven om maximaal 10 lijstduwers te zoeken en de lijstduwer(s) bekend te 
maken bij de uitslag van de interne verkiezing voor de overige kandidaten. 

Daarbij worden vier bijlagen vastgesteld: 

1. Profiel lijsttrekker GR2022 

2. Profiel raadslid GR2022 

3. Instellingsbesluit lijstadviescommissie (LAC) 

4. Instellingsbesluit verkiezingscommissie (VC) 


