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Opdracht Regionale Verkiezingscommissie 

PS2023 
 
 
 
 

 
Instellingsbesluit en opdracht 
De ARV besluit tot het instellen van een Regionale Verkiezingscommissie, bestaande uit de 
volgende personen: 

− xxx (lid, commissievoorzitter) 
− xxx (secretaris regiobestuur) 
− xxx (lid) 

en geeft deze commissie de opdracht een onpartijdige voortgang van de 
kandidaatstellingsprocedure te waarborgen en de correcte indiening van de kandidatenlijst 
voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2023 te verzorgen. 
 
1. Werkwijze 
 
De commissie informeert de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure voor 
het lijsttrekkerschap verloopt en stelt hiervoor een kandidaatstellingsformulier aan hen 
beschikbaar. 
De commissie controleert en verifieert de informatie van de kandidaat-lijsttrekkers en 
controleert het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen. In overleg met het 
Regiobestuur wordt de lijsttrekkers de gelegenheid geboden zich aan de leden te presenteren. 
De commissie organiseert een lijsttrekkersverkiezing via e-voting. stelt de uitslag van de e-
voting vast en maakt deze bekend onder de leden. 
 
De commissie informeert de leden vervolgens over de wijze waarop de 
kandidaatstellingsprocedure voor de overige kandidaten verloopt en stelt hiervoor een 
kandidaatstellingsformulier aan hen beschikbaar. De commissie controleert en verifieert de 
informatie van de kandidaten. De commissie controleert daarnaast of met zittende 
fractieleden die zich opnieuw willen kandideren, vooraf ten minste één evaluatiegesprek met 
het regiobestuur, de fractievoorzitter of de nieuwe lijsttrekker is gevoerd. De commissie maakt 
vooraf 'als-dan'-afspraken met kandidaten die ook voor andere functies of verkiezingen 
kandidaat of vervanger zijn. 
De informatie van de kandidaten die op een verkiesbare plaats willen komen, geeft de 
commissie door aan de Lijstadviescommissie (LAC). Na terugontvangst van de LAC van de 
advieslijst, organiseert de commissie de kandidatenverkiezingen via e-voting. De commissie 
stelt de uitslag van de e-voting vast en maakt deze bekend onder de leden. 
 
Als er lijstduwers zijn, worden hun namen gelijktijdig bekend gemaakt met de uitslag van de 
interne verkiezing voor de overige kandidaten. Het Regiobestuur bepaalt de volgorde waarin 
de lijstduwers aan de lijst van gekozen kandidaten wordt toegevoegd. 
 
De commissie stelt ten slotte de definitieve kandidatenlijst voor de verkiezingen op en dient 
deze op de Dag van de kandidaatstelling in.  
 
2. Tijdpad, deadlines en terugkoppelmomenten naar bestuur en ARV 
 
De commissie stelt in overleg met het Regiobestuur binnen twee maanden na de instelling van 
de commissie een tijdpad op tot aan de verkiezingen. Dit tijdpad bevat in ieder geval: 
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− frequentie van commissievergaderingen en terugkoppelmomenten met Regiobestuur 
en LAC 

− data van de periode van de lijsttrekkerverkiezingen 
− data van de periode van de verkiezingen van de overige kandidaten 

 
3. Budget 
 
- 
 
4. Contactpersonen 
 
Als een commissielid uitvalt, kan de commissie contact opnemen met het Regiobestuur, zodat 
een vervanger gezocht kan worden en ervoor gezorgd wordt dat de taken van de commissie 
door kunnen gaan. Zorg ervoor dat alle commissieleden steeds volledig geïnformeerd zijn over 
de voortgang, zodat men elkaar desnoods ook kan vervangen. Werk eventueel in duo's aan 
bepaalde taken. 
Bij onverwachte gebeurtenissen, geschillen of problemen, neemt de commissie contact op met 
het Regiobestuur om te overleggen hoe met de ontstane situatie om te gaan. 
 

 
 
Aanwijzingen vanuit Statuten en Reglement Regio's D66: 

− De commissie wordt door middel van een instellingsbesluit ingesteld door de Algemene 
Regiovergadering (ARV) met een door de ARV nader omschreven opdracht. 

− De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen. 
− De ARV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de 

voorzitter van de commissie in functie te benoemen en het bestuur of de benoemde 
voorzitter te machtigen de overige leden van de commissie aan te wijzen. 

− Voor het waarborgen van een onpartijdige voortgang van de 
kandidaatstellingsprocedure stelt de ledenvergadering een verkiezingscommissie in. 

− De verkiezingscommissie is belast met: 
o Het informeren van de leden over de wijze waarop de 

kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het 
kandidaatstellingsformulier. 

o De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de 
informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden. 

o Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de 
uitslag ervan. 

o De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het 
betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de 
Kieswet is voorgeschreven. 

− Op decentraal niveau kan het bestuur niet worden aangewezen als 
verkiezingscommissie binnen de eigen bestuurseenheid. 

− Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is op overeenkomstig niveau 
onverenigbaar met het kandidaat zijn voor een vertegenwoordigend lichaam en het 
lidmaatschap van een lijstadviescommissie op hetzelfde niveau. Het kandidaat zijn 
schorst het lidmaatschap van de commissie op tot het moment van vaststelling van de 
uitslag van de verkiezing. 

 
Criteria voor kandidaatstelling 



 3 

− Verkiezing van de lijsttrekker en de overige kandidaten van de lijst geschieden op de 
vastgestelde methode, zoals omschreven in artikel 6.16 en 6.17 van het Huishoudelijk 
Reglement . 

− Het lidmaatschap van de Partij is vereist om kandidaat te staan voor en de Partij te 
vertegenwoordigen in enig vertegenwoordigend orgaan, en is tevens vereist om 
kandidaat te staan voor en lid te zijn van enig bestuursorgaan binnen de Partij. 

− Leden, die voor enige partijfunctie binnen de Partij of namens de Partij voor een 
lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam in aanmerking wensen te komen, 
moeten een door het Landelijk Bestuur opgestelde verklaring ondertekenen, waaruit 
blijkt dat zij niet betrokken zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit 
een fascistische of racistische gezindheid blijkt. 

− Kandidaten voor vertegenwoordigende functies moeten verklaren dat zij bereid zijn 
een van toepassing zijnde afdrachtregeling toe te passen en bereid zijn toepassing te 
geven aan een bij of krachtens het Huishoudelijk Reglement voorziene 
voorkeurstemregeling. 

− De ARV besluit over de vaststelling van het profiel van de lijsttrekker, de overige 
kandidaten en, indien daartoe door de ledenvergadering besloten wordt, de politiek 
bestuurder. 

− Indien een lid van een bestuur zich kandideert voor een vertegenwoordigend orgaan op 
hetzelfde niveau, worden zijn werkzaamheden als bestuurslid opgeschort. 

− Op de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet dient de kandidaat te voldoen 
aan de wettelijk vereiste voorwaarden om in het vertegenwoordigende lichaam te 
worden gekozen, met dien verstande dat aan de wettelijke voorschriften met 
betrekking tot de minimumleeftijd op de dag van de verkiezing moet zijn voldaan.  

 
Opening van de kandidaatstelling 
Bij de opening van de kandidaatstelling maakt de verkiezingscommissie de volgende gegevens 
bekend bij de leden:  

− de besluiten genoemd onder artikel 6.12 van het Huishoudelijk Reglement: 
o De vaststelling van het profiel van de lijsttrekker, de overige kandidaten en, 

indien daartoe door de ledenvergadering besloten wordt, de politiek 
bestuurder. 

o Het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de kandidaatstelling 
voor het lijsttrekkerschap. 

o Het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de overige kandidaten. 
o Het aanvangs- en sluitingstijdstip van de stemming voor lijsttrekker. 
o Het aanvangs- en sluitingstijdstip voor de stemming voor de overige 

kandidaten. 
o Het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor het  
o lijsttrekkerschap. 
o Het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de 

overige kandidaten voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst. 
o Het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst. 
o De hoogte van de afdrachtregeling voor politieke vertegenwoordigers 

− de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de verkiezing;  
− de peildata voor het stemrecht (ledenvergaderingen en toezending stembiljetten);  
− de wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het aanmeldingsformulier;  
− de datum en de wijze waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten aan de leden 

beschikbaar worden gesteld;  
− de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd; 
−  het aanmeldingsadres;  
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− (indien van toepassing) het aantal stemgerechtigde leden op de dag van de opening van 
de kandidaatstelling en het daaruit voortvloeiende benodigde aantal 
ondersteuningsverklaringen voor de kandidaat lijsttrekkers. 

 
Aanmeldingsprocedure lijsttrekker 

− Op decentraal niveau duurt de aanmelding voor het lijsttrekkerschap tenminste één 
maand en sluit uiterlijk acht maanden voor de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de 
Kieswet. 

− Bij aanmelding legt de kandidaat-lijsttrekker het door de ARV vastgestelde benodigde 
aantal ondersteuningsverklaringen voor. 

− De ondersteuningsverklaringen bestaan uit een lidnummer en (digitale) handtekening 
en dienen in één keer bij de kandidaatstelling gevoegd te worden. 

 
Verkiezing lijsttrekker 

− De verkiezing van de lijsttrekker op decentraal niveau vindt plaats middels een digitale 
stemming of schriftelijk op de ledenvergadering. De stemming wordt niet langer dan 
veertien dagen opengesteld en sluit uiterlijk zeven maanden voor de Dag der 
Kandidaatstelling. De leden  die bij opening van de stemming stemrecht hebben, 
worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen. 

− Gestemd wordt door op het stembiljet een of meer kandidaten te noteren, in volgorde 
van voorkeur. Op het stembiljet wordt de mogelijkheid gegeven blanco te stemmen. 
Een stembiljet geldt in eerste instantie als een stem van de eerste voorkeur. Een 
kandidaat met meer dan de helft der geldige stemmen is gekozen. 

− Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet wordt de kandidaat met het 
geringste aantal biljetten afgewezen. Hebben tenminste twee kandidaten een zelfde 
geringste aantal biljetten, dan wordt door loting bepaald welke kandidaat wordt 
afgewezen. Elk van de biljetten voor de afgewezen kandidaat wordt toegekend aan de 
erop genoemde kandidaat van eerstvolgende voorkeur, die nog niet is afgewezen. 
Biljetten waarop geen verdere voorkeur wordt genoemd, zijn uitgeput. Een kandidaat 
met meer dan de helft van de niet uitgeputte biljetten is gekozen. 

 
Aanmeldingsprocedure overige kandidaten 
De aanmeldingstermijn voor de overige kandidaten duurt tenminste één maand en sluit 
uiterlijk vier maanden voor de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet. 
 
Verkiezingen overige kandidaten 

− De stemming vindt plaats middels een digitale stemming. De stemming wordt niet 
langer dan veertien dagen opengesteld en sluit uiterlijk twee maanden voor de Dag der 
Kandidaatstelling. De leden die bij opening van de stemming stemrecht hebben, worden 
in de gelegenheid gesteld  hun stem uit te brengen. 

− Alle stemgerechtigden ontvangen een lijst, waarop alle kandidaten in willekeurige 
volgorde zijn vermeld, alsmede een stembiljet. 

− De stemgerechtigden stemmen door op het stembiljet tenminste een minimum en ten 
hoogste een maximum, door het verantwoordelijke bestuur te bepalen, aantal namen 
van verschillende kandidaten te noteren in volgorde van hun voorkeur. Indien het 
betreft een verkiezing ter vervulling van vacatures in een bestuur of commissie, is het 
aantal namen dat ten hoogste op het  stembiljet mag worden genoteerd gelijk aan het 
aantal te vervullen vacatures. 

− De stembiljetten worden bij de desbetreffende verkiezingscommissie ingeleverd en 
geteld. 

− De verkiezingscommissie bepaalt de uitslag als volgt: 
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o Aan op de stembiljetten als eerste voorkeur aangegeven kandidaten wordt een 
stemwaarde toegekend, die overeenkomt met het aantal namen dat ten 
hoogste op het stembiljet mag worden ingevuld. Van de als eerstvolgende 
voorkeur aangegeven kandidaat wordt een stemwaarde toegekend die één 
minder bedraagt, en zo vervolgens. De aan elke kandidaat aldus toegekende 
stemwaarden worden bijeen geteld. 

o De kandidaat, die het hoogste stemwaarde totaal verwerft, wordt als eerste 
gekozen, c.q. vervult de eerste plaats op de lijst. De kandidaat die het op één na 
hoogste stemwaarde totaal verwerft wordt als tweede gekozen, c.q. vervult de 
tweede plaats op de lijst, en zo vervolgens, totdat zoveel kandidaten zijn 
gekozen als er vacatures, c.q. plaatsen op de lijst te vervullen zijn. 

o  Hebben twee of meer kandidaten hetzelfde stemwaardetotaal, dan is van hen 
gekozen de kandidaat, die het grootste  aantal malen als eerste voorkeur op een 
stembiljet is vermeld; indien dit aantal gelijk is, is van hen gekozen de kandidaat 
die het grootste aantal malen als tweede voorkeur is vermeld, en zo vervolgens. 

− Een stembiljet is geldig als het is ingevuld conform het tweede  lid. Indien op het 
stembiljet een niet-kandidaat is aangegeven, wordt het geacht deze informatie niet te 
bevatten. Als een kandidaat op één stembiljet meerdere malen is aangegeven, wordt 
daarvan slechts de hoogste voorkeur in aanmerking genomen. Indien op een stembiljet 
een voorkeur zodanig is aangegeven, dat twijfel ontstaat ten aanzien van de bedoeling 
van de betrokken kiesgerechtigde, wordt deze voorkeur van onwaarde geacht. In alle 
andere gevallen, die afwijken van het bepaalde in het derde lid bepaalt de 
verkiezingscommissie ten aanzien van de geldigheid. 

− In een zitting binnen 48 uur na sluiting van deze poststemming bepaalt de 
verkiezingscommissie de uitslag van de poststemming. Van deze zitting wordt proces-
verbaal opgemaakt. Bij het bepalen van de uitslag van de stemming worden slechts die 
stembiljetten in aanmerking genomen, die voor de sluitingsdatum van de digitale 
stemming zijn ontvangen. De commissie maakt de uitslag door toezending van het 
proces-verbaal “bepaling uitslag digitale stemming” bekend aan de kandidaten en het 
Landelijk Bestuur. 

− Als het aantal kandidaten gelijk is aan aantal vacatures, wordt gestemd door op het 
stemformulier voor of tegen in te vullen. De kandidaat is verkozen indien op meer dan 
de helft van de geldige stemmen voor de kandidaat is gestemd. Als geen voorkeur is 
aangegeven, wordt het stembiljet niet meegenomen voor het bepalen van de uitslag 
voor die verkiezing. 

 
Kandidaten niet beschikbaar voor een zetel 
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 betreffende 
verkiezingscommissie onder aan de kandidatenlijst in volgorde van het aantal stemmen 
geplaatst. 
 
Toevoegen lijstduwers 

− De ledenvergadering kan het betreffende bestuur voorafgaand aan de interne 
verkiezing het mandaat geven om op de lijst lijstduwers toe te voegen. Dit mandaat kan 
criteria omvatten op basis waarvan de lijstduwers gezocht worden. 

− De namen van de lijstduwers dienen gelijktijdig bekend te worden gemaakt met de 
uitslag van de interne verkiezing voor de overige kandidaten.  

− Deze lijstduwers maken geen onderdeel uit van de interne verkiezing en worden na de 
vaststelling van de stemming aan de lijst van kandidaten toegevoegd. Het bestuur 
bepaalt hierbij de onderlinge volgorde. 

− Een kandidatenlijst kan niet uit alleen lijstduwers bestaan. 
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− Het bestuur kan leden van de RVC na afloop van interne stemming voordragen om als 
lijstduwers toegevoegd te worden aan de definitieve lijst. 

 
Voorkeursacties 

− Het houden van voorkeursacties ten gunste van één of meer kandidaten voor 
vertegenwoordigende functies namens de Partij is toegestaan, onder de voorwaarden 
dat: 

o Er op geen enkele wijze ten nadele van de overige kandidaten wordt gesproken 
of gehandeld in woord en geschrift. 

o Actievoerders geen gebruik maken van adressenbestanden, dan wel 
mailbestanden van de Partij. 

o Voorkeursacties niet in strijd zijn met de regels opgesteld door het Landelijk 
Bestuur in het “regeling voorkeursacties” zoals vastgelegd in lid 2. 

− Daarnaast zijn kandidaten gerechtigd de eigen kandidatuur op ledenvergaderingen 
kenbaar te maken. 

− De sluiting van de stemming is niet later dan veertien dagen na openstelling. 
− Het uitbrengen van schriftelijke stemadviezen door andere partijorganen of fracties in 

vertegenwoordigende lichamen is niet toegestaan. 
 
Indiening kandidatenlijst 
De RVC draagt zorg voor de op door de Kieswet en Kiesbesluit voorgeschreven wijze van 
indiening bij het hoofdstembureau van de overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement 
samengestelde kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 
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Opdracht Lijstadviescommissie  
PS2023 
 
 
 

 
 
 
Instellingsbesluit en opdracht 
De ARV besluit tot het instellen van een Lijstadviescommissie, bestaande uit de volgende 
personen: 

− xxx (externe deskundige als commissievoorzitter) 
− xxx (lid) 
− xxx (lid) 
− adviseur zonder stemrecht: lid regiobestuur 
− adviseur zonder stemrecht: lijsttrekker PS2023 

en geeft deze commissie de opdracht voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op te stellen, 
waarmee de leden van de regio worden geadviseerd over een mogelijke volgorde van de 
plekken 2 tot en met 10 van de kandidatenlijst. 
 
5. Werkwijze 

 
De commissie heeft als opdracht het opstellen van een advies voor de plekken 2 tot en met 10 
van de kandidatenlijst voor de PS2023-verkiezingen.  
 
De commissie houdt rekening met een juiste afspiegeling van de Drentse samenleving op de 
kandidatenlijst. De commissie streeft naar een hoogstaande, diverse lijst: 

− met een juiste balans tussen persoonlijke kwaliteiten en teamkwaliteiten 
− met kandidaten uit alle delen van de provincie 
− waarin het belang dat D66 hecht aan diversiteit tot uitdrukking komt (zoals gender, 

leeftijd, opleiding en achtergrond) 
− die recht doet aan de hoeveelheid talent binnen D66 Drenthe 
− met een mix van zowel ervaren Statenleden als nieuwe kandidaten 
− met een mix van specialisten en generalisten 

 
De commissie stelt vooraf heldere procedures op zodat de werkwijze een open en transparant 
proces betreft. De commissie houdt hierbij rekening met de gevoeligheden die bij dit proces 
komen kijken. 
 
Adviseren over de geschiktheid van kandidaten 
 
De commissie ontvangt van de Regionale Verkiezingscommissie de gegevens van de 
kandidaten voor een verkiesbare plaats. De commissie onderzoekt vervolgens of de kandidaat 
geschikt is om op de kandidatenlijst te worden geplaatst. 
 
De commissie maakt hierbij gebruik van: 

− het cv van de kandidaat 
− een gesprek met de kandidaat, waarin o.a. gesproken wordt over: 

o aansluiting bij het opgestelde profiel kandidatenprofiel 
o aansluiting bij het opgestelde profiel van de toekomstige fractie 
o het gedachtegoed van D66 
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− de motivatie van de kandidaat en diens bereidheid om in teamverband te gaan voor het 
belang van de Statenfractie en voor het draagvlak van het team binnen de provincie 

 
Na het onderzoek geeft de commissie een positief of negatief advies aan de kandidaat.  
 
Bij een negatief advies wordt door de commissie voldoende tijd genomen voor een nagesprek 
of eventuele geschilbeslechting. Kandidaten wordt door de commissie ook de mogelijkheid 
geboden tot 'stille terugtrekking'.  
 
Bepalen lijstvolgorde 
 
De commissie stelt een lijstadvies op waarbij kandidaten worden geadviseerd voor de plaatsen 
2 tot en met 10.  De commissie baseert zich daarbij op het voorafgaande kandidatenonderzoek 
en zorgt ervoor dat alle afdelingen op deze plaatsen vertegenwoordigd zijn. Vervolgens 
worden alle kandidaten op de hoogte gesteld van het lijstadvies.  
De kandidaten op plaats 2 tot en met 10 wordt door de commissie verzocht een persoonlijke 
reactie/motivatie op te stellen en een foto bij te voegen.  Indien kandidaten alsnog besluiten 
zich terug te trekken, past de commissie het lijstadvies aan.  
Ten slotte wordt het definitieve lijstadvies met de bijbehorende reacties van de kandidaten op 
de plaatsen 2 tot en met 10 naar de Regionale Verkiezingscommissie gestuurd. 
 
Gedragscode kandidaten 
 
De commissie bespreekt met de kandidaten dat het volgende van hen wordt verwacht: 

− 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.  

− Kandidaten die tevreden of teleurgesteld zijn over het advies uiten dat niet in de pers of 
via sociale media. Het belang van D66 Drenthe als partij en de fractie als team staat 
voorop. 

− Kandidaten dienen in de week voor de kandidaatstelling goed bereikbaar te zijn in 
verband met de afhandeling van formele procedures. 

 
6. Tijdpad, deadlines en terugkoppelmomenten naar bestuur en ARV 
 
De werkzaamheden van de commissie vinden plaats in het voorjaar van 2022. Het lijstadvies 
voor de plaatsen 2 tot en met 10 dient uiterlijk 1 juli 2022 gereed te zijn. 
 
7. Budget 

 
Niet van toepassing. 
 
8. Contactpersonen 
 
Als een commissielid uitvalt, kan de commissie contact opnemen met het Regiobestuur, 
zodat een vervanger gezocht kan worden en ervoor gezorgd wordt dat de taken van de 
commissie door kunnen gaan. Zorg ervoor dat alle commissieleden steeds volledig 
geïnformeerd zijn over de voortgang, zodat men elkaar desnoods ook kan vervangen. Werk 
eventueel in duo's aan bepaalde taken. 
Bij onverwachte gebeurtenissen, geschillen of problemen, neemt de commissie contact op 
met het Regiobestuur om te overleggen hoe met de ontstane situatie om te gaan. 
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Aanwijzingen vanuit Statuten D66 en Reglement Regio's: 

− De commissie wordt door middel van een instellingsbesluit ingesteld door de Algemene 
Regiovergadering (ARV) met een door de ARV nader omschreven opdracht. 

− De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen. 
− De ARV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de 

voorzitter van de commissie in functie te benoemen en het bestuur of de benoemde 
voorzitter te machtigen de overige leden van de commissie aan te wijzen. 

− Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is op overeenkomstig niveau 
onverenigbaar met het kandidaat zijn voor een vertegenwoordigend lichaam en het 
lidmaatschap van een lijstadviescommissie op hetzelfde niveau. Het kandidaat zijn 
schorst het lidmaatschap van de commissie op tot het moment van vaststelling van de 
uitslag van de verkiezing. 

− De ledenvergadering stelt vast op welke wijze een lijstadvies wordt opgesteld, middels 
het vaststellen van een instellingsbesluit. 

− In het instellingsbesluit is opgenomen: 
o De samenstellers van het lijstadvies. 
o De wijze van opstelling van het advies, waarbij gekozen kan worden uit een 

individuele volgorde of tranches. 
− De plek van de kandidaat op het lijstadvies wordt eerst aan de kandidaat voorgelegd, 

waarna alle kandidaten gedurende vier dagen het recht hebben aan dit advies een 
persoonlijke reactie toe  te voegen van maximaal 300 woorden, hetwelk onverbrekelijk 
verbonden met het lijstadvies aan de leden ter kennis wordt gebracht. 

−  Over de wijze van handelen bij de totstandkoming van het lijstadvies kan tot drie dagen 
nadat het advies aan de kandidaat is verzonden een geschil bij het Geschillencollege 
aanhangig worden gemaakt. Het Geschillencollege doet binnen 7 dagen na de hiervoor 
bedoelde verzending uitspraak. Het lijstadvies wordt gedurende deze periode niet aan 
de leden ter kennis gebracht. 
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Opdracht Programmacommissie 

PS2023 
 
 
 
 

 
Instellingsbesluit en opdracht 
De ARV besluit tot het instellen van een Programmacommissie, bestaande uit de volgende 
personen: 

− xxx (commissievoorzitter) 
− xxx (lid regiobestuur) 
− xxx (lid Statenfractie) 
− xxx 
− xxx 

en geeft deze commissie de opdracht een vooruitstrevend, uitdagend verkiezingsprogramma 
samen te stellen dat draagvlak heeft onder de leden van D66 Drenthe. 
 
9. Werkwijze 

 
De commissie organiseert de totstandkoming van het verkiezingsprogramma voor de 
Provinciale Statenverkiezingen van 2023. Daartoe zet de commissie de volgende stappen: 

− het initiëren van bijeenkomsten en gesprekken over thema's en onderwerpen voor het 
verkiezingsprogramma waaronder: 

o een startbijeenkomst met leden van het Regiobestuur en de Statenfractie om de 
eerste focuspunten helder te krijgen 

o regelmatige terugkoppeling naar de leden in het algemeen en naar leden en 
deskundigen die een bijdrage hebben geleverd in het bijzonder 

o themabijeenkomsten om input te verkrijgen van leden, geïnteresseerden en 
deskundigen. 

− het samenbrengen van ideeën en plannen voor het verkiezingsprogramma 
− het betrekken van sleutelspelers, leden en kiezers in onze provincie bij de 

ideeënvorming 
− het inhoudelijk afstemmen met: 

o de landelijke programmacommissie 
o de campagnecommissie 
o het Regiobestuur 
o de Statenfractie 
o de afdelingen 
o de leden 

− het opstellen van een conceptverkiezingsprogramma  
− het bespreken en verwerken van alle moties en amendementen op het programma 

samen met het bestuur 
− het opstellen van het definitieve verkiezingsprogramma 

 
Het verkiezingsprogramma: 

− is helder en concreet 
− biedt inhoudelijke handvatten voor de campagne en eventuele 

coalitieonderhandelingen 
− legt de verbinding t tussen landelijke, regionale en lokale thema's en standpunten 
− heeft een digitale vorm 
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Een goed verkiezingsprogramma vraagt veel schrijftijd, dus het is van belang op tijd te starten.  
Er kan overwogen worden een professionele auteur/eindredacteur in te schakelen om de 
leesbaarheid en uitstraling van het programma te verbeteren. 
 
10. Tijdpad, deadlines en terugkoppelmomenten naar bestuur en ARV 
 
De commissie start in het najaar van 2021. Een eerste opzet van het verkiezingsprogramma 
dient in het voorjaar van 2022 met de leden te worden gedeeld. Eind zomer 2022 dienen de 
leden het conceptverkiezingsprogramma te ontvangen, zodat zij voldoende tijd (ten minste vijf 
weken) hebben om amendementen in te dienen. Deze zullen in het najaar van 2022 tijdens een 
ARV worden behandeld. Het definitieve verkiezingsprogramma dient uiterlijk 1 december 
2022 gereed te zijn. 
 
11. Budget 
 
- 
 
12. Contactpersonen 
 
Als een commissielid uitvalt, kan de commissie contact opnemen met het Regiobestuur, zodat 
een vervanger gezocht kan worden en ervoor gezorgd wordt dat de taken van de commissie 
door kunnen gaan. Zorg ervoor dat alle commissieleden steeds volledig geïnformeerd zijn over 
de voortgang, zodat men elkaar desnoods ook kan vervangen. Werk eventueel in duo's aan 
bepaalde taken. 
Bij onverwachte gebeurtenissen, geschillen of problemen, neemt de commissie contact op met 
het Regiobestuur om te overleggen hoe met de ontstane situatie om te gaan. 
 

 
 
Aanwijzingen vanuit Statuten D66 en Reglement Regio's: 

− De commissie wordt door middel van een instellingsbesluit ingesteld door de Algemene 
Regiovergadering (ARV) met een door de ARV nader omschreven opdracht. 

− De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen. 
− De ARV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de 

voorzitter van de commissie in functie te benoemen en het bestuur of de benoemde 
voorzitter te machtigen de overige leden van de commissie aan te wijzen. 

− Het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezing(en) van Provinciale 
Staten is een taak van de Algemene Regiovergadering. 

− Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de ledenvergadering. 
− Het bestuur stelt de ontwerptekst uiterlijk vijf weken vóór de besluitvormende 

ledenvergadering aan de leden ter beschikking. 
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Opdracht Campagnecommissie 

PS2023 
 
 
 
 

 
Instellingsbesluit en opdracht 
De ARV besluit tot het instellen van een Campagnecommissie, bestaande uit de volgende 
personen: 

− xxx (commissievoorzitter) 
− xxx (bestuurslid campagne) 
− xxx (een van de kandidaten) 
− xxx (lid) 
− xxx (lid) 

en geeft deze commissie de opdracht vorm te geven aan de campagne voor de Provinciale 
Statenverkiezingen van 2023. 
 
13. Werkwijze 
 
De commissie start vroegtijdig met het vaststellen welke campagnestrategieën wel en niet 
zullen worden gevolgd. Het doel is niet per se het zelf uitvoeren van de campagne, maar het 
aansturen ervan. Het is dus ook van belang vroeg te beginnen met het werven en registreren 
van campagnevrijwilligers. Ook stelt de commissie een divers kernteam van campagnevoerders 
samen, die de campagnekar trekken. 
 
De commissie geeft de campagne vorm , coördineert de campagne-activiteiten en zorgt daarbij 
voor een goede vertaling van politieke inhoud naar de campagneboodschap. Er wordt gefocust 
op enkele thema's.  
 
De commissie legt verantwoordelijkheden, doelgroepenbenadering, regionale accenten, 
campagne-activiteiten en de planning daarvan vast in het campagneplan. 
 
Bij het organiseren van campagne-activiteiten wordt in ieder geval ingezet op: 

− persoonlijk contact met de kiezer 
− social media 
− zichtbaarheid lijsttrekker, kandidaten en D66-prominenten 
− een professionele campagne van hoge kwaliteit 
− aansluiten bij landelijke campagne met verlengstuk naar regionale en lokale thema's 

De commissie stemt de fysieke aanwezigheid van campagnevoerders af op de situatie/locatie 
waar campagne wordt gevoerd. 
 
De commissie heeft regelmatig contact met: 

− de Programmacommissie en de lijsttrekker om de campagne inhoudelijk af te stemmen 
op het verkiezingsprogramma 

− het Landelijk Bureau om af te stemmen met nationale campagne-activiteiten en om 
gebruik te maken van expertise en middelen die het Landelijk Bureau ter beschikking 
stelt 

− de lijsttrekker en kandidaten, zodat deze weten wat er aan campagne-activiteiten van 
hen wordt verwacht; de commissie voorziet hen van de benodigde materialen en 
ondersteuning 
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De commissie hanteert een proactieve houding richting de pers, eventueel in samenspraak met 
andere partijen. 
 
De commissie zorgt voor voldoende ondersteuning en benodigde training van 
campagnevoerders. Hiervoor kan de commissie een beroep doen op het beschikbare budget en 
op de expertise en middelen van het Landelijk Bureau en het Regiobestuur. 
 
14. Tijdpad, deadlines en terugkoppelmomenten naar bestuur en ARV 
 
De commissie stelt in overleg met het Regiobestuur binnen twee maanden na de instelling van 
de commissie een tijdpad op tot aan de verkiezingen. 
Dit tijdpad bevat in ieder geval: 

− frequentie van: 
o commissievergaderingen 
o overlegmomenten met campagnevrijwilligers 
o terugkoppelmomenten naar Regiobestuur 
o terugkoppelmomenten naar ARV 
o overlegmomenten met Programmacommissie 
o overlegmomenten met lijsttrekker en kandidaten 

− start en verdere planning van campagne-activiteiten 
− planning van trainingsactiviteiten lijsttrekker, kandidaten en campagnevoerders 

 
15. Budget 

 
Het Regiobestuur stelt een bedrag van € XXX beschikbaar voor de campagne. De commissie 
stelt binnen twee maanden na de instelling van de commissie een begroting op die ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan het Regiobestuur. 
 
16. Contactpersonen 
 
Als een commissielid uitvalt, kan de commissie contact opnemen met het Regiobestuur, zodat 
een vervanger gezocht kan worden en ervoor gezorgd wordt dat de taken van de commissie 
door kunnen gaan. Zorg ervoor dat alle commissieleden steeds volledig geïnformeerd zijn over 
de voortgang, zodat men elkaar desnoods ook kan vervangen. Werk eventueel in duo's aan 
bepaalde taken. 
Bij onverwachte gebeurtenissen, geschillen of problemen, neemt de commissie contact op met 
het Regiobestuur om te overleggen hoe met de ontstane situatie om te gaan. 
 
 
Aanwijzingen vanuit Statuten D66 en Reglement Regio's: 

− De commissie wordt door middel van een instellingsbesluit ingesteld door de Algemene 
Regiovergadering (ARV) met een door de ARV nader omschreven opdracht. 

− De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen. 
− De ARV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de 

voorzitter van de commissie in functie te benoemen en het bestuur of de benoemde 
voorzitter te machtigen de overige leden van de commissie aan te wijzen. 
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Opdracht Gedeputeerdencommissie 

PS2023 
 
 
 
 

 
Instellingsbesluit en opdracht 

De ARV besluit tot het instellen van een Gedeputeerdencommissie, bestaande uit de volgende 
personen: 

− xxx (externe deskundige als commissievoorzitter) 
− xxx (lid regiobestuur) 
− xxx (lijsttrekker PS2023) 

en geeft deze commissie de opdracht het Regiobestuur en de nieuw te kiezen PS-fractie van 
een advies te voorzien met betrekking tot de kandidaat-gedeputeerde(n). 
 
17. Werkwijze 
 
De commissie informeert de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure voor 
het kandidaatstellen als gedeputeerde verloopt. De kandidaten wordt in ieder geval gevraagd 
een motivatiebrief met cv in te sturen. De commissie controleert en verifieert de informatie van 
de kandidaat-gedeputeerden. 
 
Indien de lijsttrekker zich kandideert als gedeputeerde, kan deze niet langer deel uitmaken van 
de commissie. In overleg met het Regiobestuur wordt een vervanger gezocht. 
 
De commissie onderzoekt vervolgens of de kandidaten geschikt zijn als gedeputeerde. De 
commissie maakt hierbij gebruik van: 

− het cv van de kandidaat 
− een gesprek met de kandidaat, waarin gekeken wordt naar: 

o aansluiting bij het opgestelde profiel kandidaat-gedeputeerde 
o persoonlijke motivatie van de kandidaat 
o expertise van de kandidaat, passend bij mogelijke portefeuilles in een nieuw 

college 
Na het onderzoek geeft de commissie een positief of negatief advies aan de kandidaat.  
Bij een negatief advies wordt door de commissie voldoende tijd genomen voor een nagesprek 
of eventuele geschilbeslechting.  
 
De commissie houdt bij het doorlopen van het proces rekening met de gevoeligheden die bij dit 
proces komen kijken. 
 
De commissie stelt vervolgens een advies op, bestaande uit een lijst van geschikte kandidaten, 
waarbij geen voorkeursvolgorde wordt aangegeven. Het advies is niet bindend en wordt in 
vertrouwen aan het Regiobestuur medegedeeld.  
Na de verkiezingen deelt de commissie het advies ook met de nieuw gekozen fractie. De fractie 
bepaalt uiteindelijk wie de gedeputeerde wordt. Daarbij neemt de fractie het advies van de 
commissie in overweging. 
 
18. Tijdpad, deadlines en terugkoppelmomenten naar bestuur en ARV 
 
De werkzaamheden van de commissie vinden plaats in het voor- en najaar van 2022. Het 
advies dient uiterlijk 31 december 2022 aan het Regiobestuur te worden gezonden. 
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19. Budget 

 
- 
 
20. Contactpersonen 
 
Als een commissielid uitvalt, kan de commissie contact opnemen met het Regiobestuur, zodat 
een vervanger gezocht kan worden en ervoor gezorgd wordt dat de taken van de commissie 
door kunnen gaan. Zorg ervoor dat alle commissieleden steeds volledig geïnformeerd zijn over 
de voortgang, zodat men elkaar desnoods ook kan vervangen. Werk eventueel in duo's aan 
bepaalde taken. 
Bij onverwachte gebeurtenissen, geschillen of problemen, neemt de commissie contact op met 
het Regiobestuur om te overleggen hoe met de ontstane situatie om te gaan. 
 

 
 
Aanwijzingen vanuit Statuten D66 en Reglement Regio's: 

− De commissie wordt door middel van een instellingsbesluit ingesteld door de Algemene 
Regiovergadering (ARV) met een door de ARV nader omschreven opdracht. 

− De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen. 
− De ARV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de 

voorzitter van de commissie in functie te benoemen en het bestuur of de benoemde 
voorzitter te machtigen de overige leden van de commissie aan te wijzen. 

− De ledenvergadering stelt vast op welke wijze een gedeputeerdencommissie wordt 
opgesteld. Hiertoe stelt zij een instellingsbesluit vast. 

− Het instellingsbesluit omvat: 
o De samenstelling van de commissie; 
o De wijze waarop geïnteresseerden zich kunnen melden; 
o De wijze waarop de commissie tot haar advies komt. 
o Het advies is niet bindend en wordt ter kennis gebracht aan de betreffende 

fractie geldend na de verkiezingen. 
o Bij tussentijdse invulling van de functie gedeputeerde, is het bestuur op het 

betreffende niveau  bevoegd het instellingsbesluit vast te stellen. 
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Opdracht Evaluatiecommissie 

PS2023 
 
 
 
 

 
Instellingsbesluit en opdracht 
De ARV besluit tot het instellen van een Evaluatiecommissie, bestaande uit de volgende 
personen: 

− xxx (commissievoorzitter) 
− xxx (lid) 
− xxx (lid) 

en geeft deze commissie de opdracht het proces van deelname aan de verkiezingen te 
evalueren en aanbevelingen te doen voor de volgende verkiezingen. 
De commissieleden zijn niet betrokken geweest bij een van de verkiezingscommissies en zijn 
geen kandidaat geweest voor de verkiezingen. 
 
21. Werkwijze 

 
Het doel van de evaluatie is te leren van de processen rond de Provinciale Statenverkiezingen 
2023.  
 
De commissie evalueert de uitvoering van het verkiezingsproces door het Regiobestuur en de 
ingestelde commissies1 op de volgende punten: 

− In hoeverre is er gewerkt volgens een plan van aanpak en werden besluiten en 
afspraken duidelijk vastgelegd en gecommuniceerd? 

− In hoeverre is er gehandeld volgens de besluitvorming en de ontvangen opdracht? 
− Werd er op adequate wijze gecommuniceerd naar betrokkenen en naar leden? 
− Heeft het Regiobestuur adequate ondersteuning geboden? 
− Zijn de leden in voldoende mate betrokken geweest bij het proces? 
− Is de vorige Statenfractie correct en voldoende betrokken geweest bij het proces? 
− Is er effectief samengewerkt? 
− Is op efficiënte wijze gebruik gemaakt van kennis, expertise en middelen bij het 

landelijk bureau, andere regio's en (externe) deskundigen? 
 
De commissie velt geen oordeel over politieke keuzes die in het proces rond de verkiezingen 
gemaakt zijn. 
 
De commissie kan voor de evaluatie gebruik maken van interviews, vragenlijsten en 
documentenonderzoek. Het Regiobestuur en de commissies zullen hieraan hun medewerking 
verlenen. De evaluatie kan zich verder richten op eenieder die bij de verkiezingen betrokken is 
geweest.  
 
De commissie stelt een evaluatieverslag op voor het Regiobestuur, waarin verslag wordt 
gedaan van wat goed en minder goed is gegaan in de aanloop naar de verkiezingen en waarin 
leerpunten en aanbevelingen zijn opgenomen die kunnen worden meegenomen voor de 
volgende verkiezingen. Delen van het verslag kunnen als vertrouwelijk gemarkeerd worden, 

 
1 Campagnecommissie, Lijstadviescommissie, Regionale Verkiezingscommissie, 
Gedeputeerdencommissie, Programmacommissie 
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indien deze individuele personen betreffen en anonimisering niet voldoende gewaarborgd kan 
worden.  
 
De commissie stelt ook een openbaar verslag op, gericht op de commissies en het Regiobestuur 
en niet op individuele personen, dat gedeeld zal worden met de leden. De commissie zal tijdens 
een ARV een toelichting geven op dit openbare verslag. Indien dat volgens de commissie of het 
Regiobestuur gewenst is, kan de commissie ook tussentijds rapporteren tijdens een 
ledenbijeenkomst. 
 
22. Tijdpad, deadlines en terugkoppelmomenten naar bestuur en ARV 
 

na de verkiezingen (15 maart 2023) start werkzaamheden 
uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de 
najaars-ARV 

evaluatieverslag naar het Regiobestuur 

uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de 
najaars-ARV 

openbaar evaluatieverslag naar leden 

najaars-ARV 2023 toelichting op openbaar evaluatieverslag door de 
commissie 

 
23. Budget 
 
- 
 
24. Contactpersonen 

 
Als een commissielid uitvalt, kan de commissie contact opnemen met het Regiobestuur, zodat 
een vervanger gezocht kan worden en ervoor gezorgd wordt dat de taken van de commissie 
door kunnen gaan. Zorg ervoor dat alle commissieleden steeds volledig geïnformeerd zijn over 
de voortgang, zodat men elkaar desnoods ook kan vervangen. Werk eventueel in duo's aan 
bepaalde taken. 
Bij onverwachte gebeurtenissen, geschillen of problemen, neemt de commissie contact op met 
het Regiobestuur om te overleggen hoe met de ontstane situatie om te gaan. 
 

 
 
Aanwijzingen vanuit Statuten D66 en Reglement Regio's: 

− De commissie wordt door middel van een instellingsbesluit ingesteld door de Algemene 
Regiovergadering (ARV) met een door de ARV nader omschreven opdracht. 

− De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen. 
− De ARV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de 

voorzitter van de commissie in functie te benoemen en het bestuur of de benoemde 
voorzitter te machtigen de overige leden van de commissie aan te wijzen. 
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Opdracht Verkiezingsbestuurslid  
PS2023 
 
 
 
 

Dit bestuurslid houdt zich primair bezig met het proces en zorgt voor interactie met alle 
commissies en het bestuur met betrekking tot de voortgang, het volgen van de planning en het 
behalen van de mijlpalen. 
 
− Voortgang van draaiboek, procedures en commissiewerkzaamheden bewaken. 
− Zorgen dat het deelnamebesluit en inschrijving voor de verkiezingen tijdig en correct 

gebeurt. 
− Vasthouden aan afgesproken procedures, data en termijnen om transparantie van het 

proces te bevorderen. 
− Tijdens bestuursvergaderingen verslag doen van de stand van zaken. 
− Laat het bestuur zorgdragen voor voldoende continuïteit, ervaring alsmede 'vers bloed' bij 

het samenstellen van de commissies. 
− Zorgt dat na iedere ARV waarin besluiten zijn genomen over personen die niet aanwezig 

zijn, de uitkomst van deze besluiten teruggekoppeld worden naar deze personen. 
− Voorziet commissies van veilige digitale hulpmiddelen (mailadres van D66, gezamenlijke 

(cloud)server, …). 
− In de gaten houden of mensen geen onverenigbare functies hebben (bestuur, RVC, LAC, 

enz). Zie de aanwijzingen bij iedere commissie over eventuele onverenigbaarheid van 
zitting in de commissie met andere functies of kandidaatstelling. 

− Trachten potentiële kandidaten in overleg met de zittende fractie alvast kennis te laten 
maken met het fractiewerk. 

− Als er ergens iets misgaat in de procedure of bij een commissie of bij onverwachte 
gebeurtenissen, naar beste weten als bestuur inspringen en helpen oplossen. Leden steeds 
tijdig en volledig blijven informeren indien wordt afgeweken van vastgestelde besluiten of 
procedures! Daarna alsnog verantwoording afleggen aan de ARV. 

− Als een commissielid uitvalt, zorgen voor vervanger en zorgen dat commissietaken 
doorgang vinden. 

− Zorgen voor een startmoment van alle commissies, bestuur en huidige fractie samen, 
waarbij taken worden doorgenomen, zodat heldere afspraken ontstaan over rolverdeling 
en verantwoordelijkheden. Met name relevant voor relatie tussen Programmacommissie, 
Lijstadviescommissie, lijsttrekker en huidige fractie. 

− Stel een telefoon-/maillijst op van allen die bij het proces betrokken zijn en verspreid deze 
onder de commissies. 

− Sfeer creëren waarin men zich durft uit te spreken over de eigen ambities en over elkaar. 
− Zie toe op voldoende en zorgvuldige 'nazorg' voor kandidaten die afvallen of met andere 

teleurstellingen te maken krijgen. 
− Als berichten in de media komen, zorgen dat leden voor- of gelijktijdig worden 

geïnformeerd vanuit de Partij. 
− Vinger aan de pols houden bij de onderhandelingen na de verkiezingen. 


