
 

 

 
 
 

De  verkiezing van de leden van het bestuur van het Gewest Noord-Holland 
 
1. Het gewest bestuur bestaat uit 13 leden.  De voorzitter, de penningmeester en de 

secretaris worden in functie gekozen.  De vicevoorzitter wordt uit het midden 
voorgedragen. 

 
2. Het gewestbestuur stelt, na advies te hebben ingewonnen van de gewestelijke 

vergadering, voorafgaande aan de opening van de kandidaatstelling voor de leden van 
het gewestbestuur, een profielschets vast voor het te verkiezen gewestbestuur, 
respectievelijk voor de te vervullen posities in het partijbestuur. Deze profielschets 
bevat een advies betreffende de gewenste samenstelling van het gewestbestuur en de 
eisen waaraan de kandidaten moeten voldoen. Tevens wordt daarin aangegeven welke 
posities in het gewestbestuur een vaste onkostenvergoeding kennen. 

 
3. Het gewestbestuur benoemt,  na advies van de gewestelijke vergadering, een 

commissie, die tot taak heeft op basis van de onder 2 bedoelde profielschets 
aanbevelingen te doen aan de gewestelijke vergadering betreffende de verkiezing van 
het gewest bestuur. Kandidaten voor de  ophanden zijnde bestuursverkiezing of leden 
die met een kandidaat nauwe betrekkingen onderhouden, kunnen geen deel uitmaken 
van deze commissie. 

 
4. Het gewestbestuur bepaalt in een procedureschema een datum voor welke de 

gemotiveerde sollicitatiebrieven van de leden die kandidaat willen zijn in het bezit van 
het gewestbestuur dienen te zijn. 

 
5 Binnen drie maanden na de verkiezing van de leden van het gewestbestuur wordt door 

het gewestbestuur een rooster van aftreden vastgesteld, waarin de laatst genomen 
beslissing over het rooster van aftreden wordt gerespecteerd. In dat rooster van 
aftreden  wordt geregeld dat telkens ongeveer de helft van de plaatsen openvalt. 

 
6. De commissie voert sollicitatie gesprekken met de kandidaten, stelt op basis van de 

door het gewestbestuur geformuleerde opdracht,  vastgestelde profielen en gevraagde 
competenties voor de opengevallen plaatsen een voordracht op en legt deze voor aan 
het gewest bestuur. 

 
7. Het gewestbestuur neemt de voordracht in principe over en kan alleen met sterke 

argumenten en goede redenen omkleed, afwijken van de voordracht. Het 
gewestbestuur legt de voordracht voor de samenstelling van het gewest bestuur ter 
vaststelling voor aan de gewestelijke vergadering. 

 
8. Kandidaten die niet op de voordracht staan, maar wel in aanmerking wensen te komen 

voor een plaats in het bestuur, worden geplaatst op de alfabetische lijst en kunnen zich 
tijdens de gewestelijke vergadering kandideren. Alwaar na een schriftelijke stemming de 
gewestelijke vergadering bepaalt. 

 



 

9. Ingeval van tussentijdse vacature in het gewestbestuur wordt deze opgevuld door de 
kandidaat die bij de meest recente verkiezing het eerstvolgend hoogst aantal stemmen 
heeft behaald bij de eerste stemming over het vervullen van de vacatures van niet in 
functie gekozen leden. Leden die tussentijds door opvolging lid van het gewestbestuur 
zijn geworden, zijn bij de eerstvolgende gelegenheid dat leden va het gewestbestuur 
worden verkozen aftredend. Indien de vacature is ontstaan bij een in functie gekozen 
lid, beslist het gewestbestuur welk bestuurslid deze functie zal overnemen. 

 
10. Leden van het gewestbestuur die een volle periode van 4 jaar zitting hebben vervuld, 

zijn hoogstens eenmaal aansluitend herkiesbaar in de positie die ze in het 
gewestbestuur bekleden. Na die periode zijn de leden van het gewestbestuur wel 
herkiesbaar in een andere, al dan niet rechtstreeks gekozen, functie. 

 


