Aan de leden van D66
afdeling Ouder-Amstel
Betreft: Aanmelding voor kandidaat raadslid gemeenteraadsverkiezing 2022
Ouder-Amstel, 16 juni 2021
Geacht lid van D66 Ouder-Amstel,
In 2022 kiezen wij weer een nieuwe gemeenteraad. Wij bereiden ons daarop voor door te
beslissen wie onze lijsttrekker en wie onze kandidaten zullen zijn. Onze lijsttrekker hebben
we reeds gekozen dat wordt Wendela van den Brink-Van Agtmaal. Nu starten we met het
opstellen van de kandidatenlijst. Hiervoor stelden wij al het tijdpad vast in onze
ledenvergadering van 9 februari 2021; de voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraad
relevante datums vindt u in de procedurebeschrijving onderaan in deze brief.
Wij nodigen geïnteresseerde leden, die voldoen aan de voorwaarden, van harte uit om zich
vanaf morgen, 17 juni 2021 aan te melden als kandidaat raadslid voor de
gemeenteraadsverkiezing 2022. Hierbij heb je de keuze om op een wel/niet verkiesbare
plek aan te melden. Dus ook de leden die geen onderdeel willen zijn van de raad maar wel
D66 willen steunen (zgn. lijstduwers) bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 nodigen we
hierbij uit om zich aan te melden.
De niet-verkiesbare kandidaten worden onder de verkiesbare geplaatst. De volgorde wordt
middels stemmingen bepaald. Deze keer zijn er dan ook twee digitale stemmingen: een
stemming voor de verkiesbare kandidaten, en een stemming voor de niet-verkiesbare
kandidaten.
Functieprofiel kandidaat raadslid D66 Ouder-Amstel
Als raadslid wil je jezelf de komende 4 jaar inzetten voor een progressief geluid in de
gemeenteraad. Je vertegenwoordigt D66 en haar kiezers. Je bijt je vast in de dossiers, hebt
structureel contact met inwoners en weet hen goed te vertegenwoordigen.
Je komt altijd met progressieve ideeën en denkt verder dan de voor de hand liggende
oplossingen. Een debat ga je niet uit de weg. Je handelt vooruitstrevend en vanuit onze
progressieve waarden.
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Procedure kandidaats-raadslid
1. U kunt zich kandidaat stellen door het kandidaatstellingsformulier ingevuld,
ondertekend en voorzien van de gevraagd bijlagen tijdig, dus uiterlijk op donderdag 2
september, in te dienen.
2. Uw lidmaatschap van de Partij is aangevangen vóór 2 maart 2021 en u zult op 31
januari 2022 aan uw contributieverplichting hebben voldaan.
3. Kandidaten presenteren zich op de Algemene afdelingsvergadering van 21
september a.s., 20.00 uur.
4. Tussen 28 oktober en 10 november 2021 zullen de leden kunnen stemmen voor de
kandidatenlijst.
5. Mondeling en schriftelijke bekendmaking verkiezingsuitslag uiterlijk 12 november
a.s. door de verkiezingscommissie aan het bestuur. Vervolgens informeert het
bestuur de leden.
6. De gekozen kandidaats-raadsleden komen op de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezing 2022.
7. Wij zijn in de Algemene afdelingsvergadering van 9 februari 2021, benoemd als leden
van de verkiezingscommissie. Wij zijn geen kandidaten.

Weet je het D66 gedachtegoed goed toe te passen op allerlei lokale vraagstukken. Heb je
goede communicatieve vaardigheden en de tijd om het raadswerk serieus uit te voeren. Dan
nodigen we je bij deze van harte uit om je kandidaat te stellen.

Vriendelijke groet,
Verkiezingscommissie D66 Ouder-Amstel Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Marcel Blommestijn
Ingrid Jansma
Evelien Burks
Coen van Woerkom
Robert Berendsen
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