
Netwerk	Noordwest-Veluwe			
	 	 	

Kaderstellend	Advies	voor	de	kandidatenlijst	Gemeenteraadsverkiezingen	2018	
Vastgesteld	door	ALV1	op	10	mei	2017	te	Harderwijk	

	

Kaderstellend Advies  
voor de kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 
Inleiding 
Ingevolge artikel 51 van het Huishoudelijke Reglement van de VVD stelt de 
ledenvergadering van een lokaal netwerk op voorstel van het Kandidaatstellend Bestuur het 
Kaderstellend Advies voor de kandidatenlijst van alle tot het netwerk behorende gemeenten 
vast. Het Kaderstellend Advies moet voldoende recht doen aan de verschillende karakters 
van inliggende gemeenten. Het Netwerk Noordwest-Veluwe omvat de gemeenten Ermelo, 
Harderwijk, Nunspeet en Putten. Alleen leden van het Netwerkbestuur, die niet op een 
kandidatenlijst wensen te staan, kunnen toetreden tot het Kandidaatstellend Bestuur. Het 
Netwerkbestuur heeft Gonny Otter (voorzitter), Hans van Zetten (secretaris) en Reinder Jan 
Koelewijn (lid) benoemd tot Kaderstellend Bestuur, eindverantwoordelijk voor alle 
kandidaatstellingsprocessen.   
 

1. De VVD dient per gemeente één eigen kandidatenlijst, onder de naam VVD, in bij de 
respectievelijke hoofdstembureaus voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Elke 
kandidatenlijst staat voor kwaliteit in handeling en uitstraling en zorgt voor 
voldoende herkenbaarheid in de gemeente. 
 

2. Een VVD kandidatenlijst kan in een gemeente een lijstverbinding aangaan, mits het 
VVD Hoofdbestuur vooraf om advies is gevraagd en dit advies ter finale 
besluitvorming is voorgelegd aan de VVD leden in die gemeente.   
 

3. Het maximaal aantal op de lijst te plaatsen kandidaten bedraagt 30. Elke kandidaat 
heeft zich bereid verklaard bij verkiezing toe te treden tot de gemeenteraadsfractie 
als raadslid, dan wel op een andere, actieve wijze de gekozen raadsfractie te 
ondersteunen als fractie-assistent, woordvoerder in een raadscommissie of fractie-
adviseur.  
 

4. Het Kandidaatstellend Bestuur installeert een Kandidaatstellingscommissie in 
elke gemeente, die bestaat uit tenminste 2 leden van de permanente Werkgroep 
Kandidaatstelling van het VVD Team in die gemeente. De 
Kandidaatstellingscommissie voert gesprekken met alle voorlopige kandidaten, 
informeert hen en selecteert kandidaten voor de lijst, geeft onderbouwde adviezen 
omtrent de kandidaat-lijsttrekker, kandidaat-lijstduwer, kandidaat-wethouder en 
volgorde op de lijst aan het Kandidaatstellend Bestuur. De kartrekker van de 
Kandidaatstellingscommissie is tevens plaatselijk Coördinator Kandidaatstelling, die 
zorgdraagt voor alle formaliteiten voor/op de (gemeentelijke) Dag der 
Kandidaatstelling (= 7 februari 2018). Leden van een Kandidaatstellingscommissie 
kunnen zelf geen kandidaat zijn op de lijst met uitzondering van de functie van 
lijstduwer, mits vooraf vaststaat dat deze lijstduwer onder geen beding een 
raadszetel zal bekleden. Bij publicatie van de kandidatenlijst wordt dit expliciet 
openbaar gemaakt.      
 

5. Doelstelling. De inzet is een afvaardiging in de gemeenteraad die maximaal bijdraagt 
aan de verwezenlijking van de politieke doelstellingen van de VVD. Daartoe is nodig 
dat zoveel mogelijk zetels worden verworven en dat kandidaten en de 
gemeenteraadsfractie aan kwalitatieve eisen voldoen. 
Kandidaten 
Kandidaten hebben de capaciteiten om volwaardig gemeenteraadslid te zijn of te 
worden. Ze zijn liberale denkers, hebben relevante deskundigheid, zijn bereid en in 
staat in een team te functioneren, hebben potentie om zich te ontwikkelen en zijn 
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zichtbaar als volksvertegenwoordiger in de gemeente. Ze voelen zich loyaal aan de 
partij en maken het partijbelang nooit ondergeschikt aan het persoonlijk belang. Ze 
nemen deel aan VVD opleidingsprogramma’s voor gemeenteraadsleden. Ze voldoen 
aan de opgestelde profielschets (bijlage bij Kaderstellend Advies).  
Gemeenteraadsfractie 
Het fractiecollectief is zoveel mogelijk een afspiegeling van de gemeentelijke 
samenleving (leeftijd, geslacht, achtergrond). Bevat complementaire deskundigheid 
die nodig is. Is een goede balans van bewezen kwaliteit, groeipotentieel en 
backbenchers. Het fractiecollectief acteert als hecht team.    
 

6. De lijsttrekker van elke gemeentelijke kandidatenlijst wordt afzonderlijk 
aangewezen door de leden woonachtig in die gemeente. De lijsttrekker functioneert 
na benoeming als adviseur van het Kandidaatstellend Bestuur. De lijsttrekker is 
tevens plaatselijk politiek leider tijdens de raadsperiode 2018-2022. Als hij/zij 
toetreedt tot het College van Burgemeester & Wethouders, kan het politiek 
leiderschap desgewenst worden overgedragen aan de voorzitter van de VVD 
gemeenteraadsfractie. 
  

7. De lijstduwer van elke gemeentelijke kandidatenlijst kan worden aangewezen door 
de leden woonachtig in die gemeente. De lijstduwer is een bekende lokale VVD-er, 
die veel vertrouwen geniet bij het electoraat en publiek vertrouwen uitspreekt in de 
kwaliteit van de kandidaten. Indien de lijstduwer onder geen beding (ook niet bij 
voldoende voorkeurstemmen) aanspraak zal maken op een raadszetel, wordt dit 
eenduidig en voortijdig openbaar gemaakt.   
 

8. Een kandidaat-wethouder van elke gemeentelijke kandidatenlijst kan desgewenst 
apart worden aangewezen als strategisch signaal naar toekomstige coalitiepartijen. 
Het kandidaat-wethouderschap kan worden gecombineerd met de functie van 
lijsttrekker, lijstduwer of andere plaats op de lijst. Combinatie is niet noodzakelijk. 
Indien de kandidaat-wethouder actueel functioneert als volksvertegenwoordiger of 
bestuurder in een andere bestuurslaag vormt dit geen belemmering zich voorlopig 
kandidaat te stellen. Daarmee is de beperking conform Statuten artikel 24.4 
opgeheven.    
 

9. Leden kunnen zich tot 1 september 2017 aanmelden als kandidaat. Leden kunnen  
anderen voordragen. De aanmelding/voordracht is van kracht door invulling en 
ondertekening van het VVD-kandidaatstellingsformulier met gevraagde bijlagen, 
waarna de Kandidaatstellingscommissie in gesprek gaat met de kandidaat.  
 

10. Kandidaten worden in alfabetische volgorde geplaatst op de concept voorlopige 
groslijst (die leden wordt toegezonden voorafgaand aan ALV-2), voorlopige groslijst 
(na besluitvorming op ALV-2) en definitieve groslijst (na besluit Kandidaatstellend 
Bestuur).  
 

11. Het Kandidaatstellend Bestuur stelt op basis van de definitieve groslijst (en na advies 
van de Kandidaatstellingscommissie, de lijsttrekker en de fractievoorzitter) de 
advies-kandidatenlijst per gemeente vast, waarop alle voorlopige kandidaten zijn 
opgenomen in de volgorde zoals zij op de Kieslijst worden opgenomen. Actieve 
deelname aan relevante kadertrainingen en fractievergaderingen, alsmede aan het 
tot stand brengen van het conceptverkiezingsprogramma wordt meegewogen. 
Kandidaten die opgaan voor een tweede termijn moeten bewezen goed hebben 
gefunctioneerd. Leden die voor een derde termijn of meer gaan moeten excellent 
zijn om nog een volgende periode te mogen deelnemen. De advies-kandidatenlijst 
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met toelichting wordt naar de leden gezonden met een oproep voor de 
Kandidaatstellingvergadering = ALV-3.  
 

12. Het eindresultaat van ALV-3 is de definitieve kandidatenlijst, zoals deze voor/op 
de Dag der Kandidaatstelling (8 februari 2018) in elke gemeente wordt aangeboden. 
 

13. (Voorlopige) kandidaten zijn bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen 
en/of stemmingen op ledenvergaderingen bij activiteiten in het kader van de 
kandidaatstellingsprocedure. Leden hebben stemrecht indien zij tenminste 6 
maanden lid zijn van de VVD. Het stemrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar.  
 

14. Kandidaten dienen het Kandidaatstellingsformulier te hebben ingevuld en 
ondertekend. Het Kandidaatstellingsformulier bestaat uit een vragenlijst ten behoeve 
van kandidaatstelling, de Vuistregels Integriteit, het Giftenreglement, de 
Gedragscode Persoonlijke Campagnes en het format VVD CV. Kandidaten dienen een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers te kunnen 
overleggen. Op het moment van bekendmaking van de concept voorlopige groslijst, 
de voorlopige groslijst en de definitieve groslijst, dienen alle voorlopige kandidaten 
de bereidheidsverklaring te hebben ondertekend en lid te zijn van de VVD. 
Kandidaten worden geacht het Verkiezingsprogramma te onderschrijven en na de 
kandidaatstellingsvergadering de toegewezen plaats te aanvaarden.   
 

15. De vaststelling van het Kaderstellend Advies voor de kandidatenlijst 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vindt plaats op ALV-1 door de gezamenlijke leden 
woonachtig in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten op 
woensdagavond 10 mei 2017 in de Poortzaal van Hotel Baars te Harderwijk.  
 

16. Het vervolgproces aangaande verkiezing lijsttrekker, lijstduwer, kandidaat-
wethouder en vaststelling groslijst, verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vindt in 
elke afzonderlijke gemeente plaats door leden woonachtig in die gemeente onder 
auspiciën van het Kaderstellend Bestuur. Per gemeente worden plaatsen en tijden 
van de ALV-2 (uiterlijk op 1 november 2017) en ALV-3 (uiterlijk op 1 december 
2017) op de ALV-1 door het Kaderstellend Bestuur bekend gesteld. De 
lijsttrekkersverkiezing kan om lokaal politiek-strategische redenen vanaf medio juni 
2017 plaatsvinden. Kaderstellend Bestuur beslist hierover na voorstellen van de 
gemeentelijke Kandidaatstellingcommissie en VVD Teamleider.         

 
Bijlage: Gemeenteraadslid, iets voor jou? 
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Gemeenteraadslid, iets voor jou?                                 
 
Maart 2018 worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De VVD is daarom op zoek 
naar liberale vrouwen en mannen, die tijd en energie willen steken in het 
vertegenwoordigen van de inwoners van gemeente Ermelo, Harderwijk, Nunspeet of Putten. 
Voelt u zich aangesproken en bent u geprikkeld de belangen van de inwoners in jouw 
gemeente te behartigen? Meld je dan aan! 
 

 
Functieomschrijving 
Als raadslid voor de VVD in de gemeente Ermelo, Harderwijk, Nunspeet of Putten ga je voor 

een vitale gemeente die liberaal beleid voert. Je bent een teamspeler en 
volksvertegenwoordiger die de belangen van inwoners en ondernemers in het 
gemeentelijk beleid centraal stelt.  

 
Als raadslid geef je mede vorm aan de gemeente op het gebied van samenlevingsthema’s, 

ruimtelijke ordening en infrastructuur, bestuur en middelen. Je beseft dat de VVD een 
brede Volkspartij is die dicht bij mensen staat; anders gezegd de liberale Volkspartij voor 
alle inwoners. Als raadslid leg je dan ook actief en publiekelijk verantwoording af over 
het gemeentelijk functioneren en jouw opvattingen daarover. Met je persoonlijke 
authenticiteit en inhoudelijke expertise draag je het liberale gedachtegoed actief uit en 
ben je in staat visie te vertalen naar de actuele politieke agenda.  

 
Als raadslid heb je een antenne voor wat de inwoners belangrijk vinden. Je ziet het als jouw 

taak om met verschillende partijen zoals maatschappelijke organisaties, het lokale 
bedrijfsleven, de politiek en het gemeentebestuur zaken voor elkaar te krijgen.  

 
Het werk van raadslid bestaat naast het bijwonen van de raadsvergaderingen en 

commissies hoofdzakelijk uit het actief leggen van contacten met burgers en 
maatschappelijke organisaties en het zich verdiepen in politieke en bestuurlijke 
vraagstukken op specifieke terreinen. Bestuurlijke transparantie vraagt daarbij om het 
frequent mondeling en schriftelijk communiceren van in te nemen en terugkoppelen van 
ingenomen politieke standpunten naar de VVD-leden en het electoraat. 

 
Profiel 
Je bent een teamspeler en iemand met verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt een positief 

realistisch wereldbeeld waarin mensen gelijkwaardig zijn. Je staat midden in de 
samenleving tussen de mensen. Je bent integer, van onbesproken gedrag, respectvol 
naar anderen en sterk maatschappelijk betrokken, maar wel onafhankelijk.  

 
Je bent nieuwsgierig, leergierig, kritisch, sociaal vaardig, open minded en communicatief 

sterk. Je kan relativeren, beschikt over een goed inlevingsvermogen, hebt gevoel voor 
politieke verhoudingen en bent in staat tot het sluiten van compromissen.  

Wanneer ben je liberaal denkend en voelend? 
 
Liberalen delen een mens- en maatschappijvisie, gebaseerd op de kernwaarden:   

1. Vrijheid  
2. Verantwoordelijkheid 
3. Verdraagzaamheid 
4. Gelijkwaardigheid 
5. Sociale rechtvaardigheid 
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Je hebt gedegen kennis van en/of grote affiniteit met één of meerdere aspecten van het 

lokale bestuur. Je bent ondernemend, werkt doelgericht en beschikt over een relevant 
netwerk binnen de gemeente. Als je bestuurlijke ervaring hebt is dat een pre. 

 
Je bent woonachtig in de gemeente, (wordt) VVD-lid en wil voldoende tijd investeren in het 

raadslidmaatschap en benodigde scholing om je rol in de fractie excellent te kunnen 
vervullen. Als gezicht van de VVD laat je zien dat het liberalisme voor iedereen opkomt 
die iets van zijn leven wil maken. 

 
De VVD biedt  
Dé kans om je in te zetten voor een liberale gemeente. Het raadslidmaatschap is een 
functie waar een maandelijkse financiële vergoeding tegenover staat. 
 
De ledenvergaderingen van Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten stellen najaar 2017 de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vast. 
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk melden.  
 
De VVD biedt in de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen een aantal cursussen 
aan. Verder wordt aanbevolen zo snel mogelijk in de praktijk mee te draaien met de 
zittende VVD-fractie in de gemeenteraad door het deelnemen aan fractievergaderingen. 
Want kennis van de actuele politieke thema’s in de gemeente is voorwaarde voor een 
succesvolle campagne en start als volksvertegenwoordiger. 
 
Meer informatie en aanmelding 
Voor schriftelijke aanmelding en meer informatie kun je contact opnemen met de VVD 
Kandidaatstellingcommissie in jouw gemeente.  
Ermelo  : Hans van Zetten, mail hvanzetten@icloud.com, mobiel 06-51067940. 
Harderwijk : Eric van Roekel, mail ericvanroekel@me.com, mobiel 06-15850242 
Nunspeet : Koos Frijlink, mail jmj.frijlink@wxs.nl, mobiel 06-53717691 
Putten  : Haaije Jansen, mail haaijejansen@online.nl, thuis 0341-350163  
 
	
	
	
	
 


