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In opdracht van het afdelingsbestuur stelt een kandidaatstellingscommissie, onder voorzitterschap 
van Kim Putters, een ontwerpkandidatenlijst op. Hieronder treft u de opdrachtomschrijving aan voor 
de commissie-Putters. Tevens treft u de opdracht aan voor de wethouderscommissie, de commissie-
Albayrak. 
 
Opdracht 
 
Opstellen ontwerpkandidatenlijst 

1. In de maanden september en oktober werkt de commissie-Putters aan het opstellen van de 
ontwerpkandidatenlijst. In eerste instantie vindt op basis van ontvangen brieven en cv’s een 
preselectie plaats. Daarna worden gesprekken gevoerd met kandidaten voor het 
raadslidmaatschap. Op 9 november levert de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie 
een ontwerpkandidatenlijst in bij de afdelingsvoorzitter. De commissie draagt hierbij zorg 
voor een schriftelijke motivatie. Tevens wordt een alfabetische lijst ingeleverd met 
kandidaten die niet op de ontwerpkandidatenlijst staan. 

2. Partijgenoten die kandidaat willen zijn voor het lijsttrekkerschap, kunnen zich tot uiterlijk 30 
september 2013 melden. De commissie-Putters adviseert het afdelingsbestuur over de 
geschiktheid van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Dit gebeurt aan de hand van de 
profielschets van het fractielid en de lijsttrekker, beschreven in de ‘profielschets 
gemeenteraadsverkiezingen 2014’. Geschikt geachte kandidaat-lijsttrekkers nemen deel aan 
een lijsttrekkersverkiezing. 

3. De ontwerpkandidatenlijst moet de diversiteit weerspiegelen van zowel de PvdA-afdeling als 
de stad Den Haag. Dit geldt voor zowel de personen –naar sekse, leeftijd en culturele 
diversiteit- als voor de maatschappelijke achtergrond en de eerder verworden kennis en 
vaardigheden.  

4. De commissie houdt in het oog dat de samenstelling van de lijst dusdanig is dat de 
toekomstige fractieleden niet alleen individueel maar ook in teamverband krachtig kunnen 
opereren. Kandidaten zijn ingesteld op samenwerken en de lijst bevat sterke teamspelers en 
verbinders. 

5. Een wens is dat de man-vrouw-verdeling om en om is. De commissie levert minimaal een 
ontwerpkandidatenlijst op met een man-vrouw-verdeling in zogeheten cohorten van zes. Bij 
elke zes opeenvolgende kandidaten moeten drie vrouwen en drie mannen zitten.  

6. De top 15 van de lijst moet kandidaten bevatten die woonachtig zijn of binding/affiniteit 
tonen met alle Haagse stadsdelen: Centrum, Laak, Escamp, Haagse Hout, Leidschenveen-
Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen, Segbroek. 

7. We streven naar een gezonde mix van nieuwe en ervaren kandidaten, ook gericht op een 
duurzame samenstelling van de fractie in de richting van latere verkiezingen (2018 en later). 
Op de ontwerpkandidatenlijst moet dit zichtbaar zijn binnen elk cohort van zes kandidaten. 

8. Het afdelingsbestuur legt de ontwerpkandidatenlijst tijdens een ALV op 3 december 2013 
voor aan de leden. De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie motiveert tijdens deze 
bijeenkomst de conceptlijst en verdedigt deze. 

9. De commissie gaat in haar opdracht uit van de procedures en bijbehorende data die staan 
beschreven in het document ‘Route 2014 – draaiboek gemeenteraadsverkiezingen’. 
Kandidaten worden getoetst aan de ‘profielschets gemeenteraadsverkiezingen 2014’. 

 
 
 



Advies kandidaat-wethouders 
10. De commissie-Albayrak voert gesprekken met kandidaten voor het wethouderschap. 

Kandidaten die door de commissie geschikt worden geacht als wethouder, krijgen de 
kwalificatie ‘kandidaat-wethouder’. Uiterlijk op 27 september wordt door de 
wethouderscommissie een lijst met kandidaat-wethouders opgeleverd aan de voorzitter van 
de kandidaatstellingscommissie. Er wordt gestreefd naar een lijst van vijf kandidaat-
wethouders. In deze lijst wordt geen rangordening aangebracht met betrekking tot het 
wethouderschap.  

11. De commissie streeft binnen de voorgelegde kandidaat-wethouders naar diversiteit en een 
vernieuwingsslag. 

12. De wethouderscommissie gaat in haar opdracht uit van de procedures en bijbehorende data 
die staan beschreven in het document ‘Route 2014 – draaiboek gemeenteraadsverkiezingen’. 
Wethouderskandidaten worden getoetst aan de ‘profielschets gemeenteraadsverkiezingen 
2014’.  


