
 

Oproep kandidaatstelling Lijsttrekkerschap Statenverkiezingen 2015 

 

Heb je ambitie om lijsttrekker te worden voor de PvdA bij de  

Statenverkiezingen in 2015? Dan kun je je vanaf nu tot 19 augustus 24.00 uur  

aanmelden. 

 

De Gewestelijke Vergadering heeft op 29 maart jl. besloten om de  

mogelijkheid van een ledenraadpleging met betrekking tot het  

lijsttrekkerschap te organiseren. Vervolgens heeft de Gewestelijke  

Vergadering op 21 juni jl. het profiel voor de lijsttrekker vastgesteld. Het  

profiel is gepubliceerd op onze website (www.noordholland.pvda.nl). Daar zal ook informatie 

over de procedure voor een Verklaring omtrent Gedrag worden geplaatst. 

 

Je kunt je aanmelden middels een (digitale) brief, gericht aan het bestuur van het  

gewest waarin je de kandidaatstelling toelicht en onderbouwt met een  

motivatie. Daarnaast moet de volgende informatie worden aangeleverd: 

- cv 

- verklaring omtrent gedrag (tijdig aanvragen!!!) 

- steunverklaringen van ten minste 50 partijgenoten, voorzien van naam,  

  relatienummer, postcode en huisnummer 

- een ondertekende Erecode 

- digitale foto 

 

Vervolgens toetst de kandidaatstellingscommissie onder voorzitterschap van  

Bernt Schneiders of de kandidaatstelling voldoet aan de eisen en nodigt je  

uit voor een gesprek waarin je je kunt presenteren. 

 

Het tijdpad voor de procedure is als volgt: 

- 21 juni: vaststellen profiel lijsttrekker 

- 24 juni: publicatie profiel en procedure openstellen 

- 19 augustus: sluiting kandidaatstelling lijsttrekkerschap 

- 20 - 27 augustus: gesprekken met kandidaat lijsttrekkers 

- 28 augustus - 5 september: bezwaartermijn 

- 6 - 9 september: behandeling eventuele bezwaren door beroepscommissie 

- 9 september: bekendmaking kandidaten 

- 11 - 26 september: digitale ledenraadpleging, inclusief campagneperiode 

- 27 september bekendmaking lijsttrekker 

 

Mocht zich slechts één partijgenoot kandidaat stellen en geschikt worden  

bevonden, dan zal geen ledenraadpleging plaats vinden maar de kandidatuur  

worden meegenomen in de reguliere procedure voor de lijst. 

http://www.noordholland.pvda.nl/


Sollicitaties richten aan het Bestuur van het Gewest Noord-Holland. Je ontvangt 

binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. 

 

Adres secretariaat: 

Kerkstraat 201 

1511 EE  Oostzaan 

 

E-mail: secretariaatgewestnh@pvda.nl 

Tel: 06 542 74 504 
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