
Kandidaatstellingsformulier
Gemeenteraadslid Ouder-Amstel 2022

Invulinstructie
Dit kandidaatstellingsformulier dient volledig ingevuld ontvangen te zijn door de
Verkiezingscommissie D66 Ouder-Amstel  op 2 september 2021.
Om het formulier door ondertekening rechtsgeldig te maken zet je jouw handtekening op het
ingevulde formulier. Je stuurt vervolgens een scan per e-mail naar
d66oa.verkiezingscommissie@gmail.com of je levert het papieren exemplaar in bij:

Evelien Burks
In de Houtzaagmolen 1
1115 GE Duivendrecht
of
Marcel Blommestijn,
Strandvlietlaan 11
1191 CG  Ouderkerk aan de Amstel.

De Verkiezingscommissie verzoekt om het kandidaatstellingsformulier ook als Word
document te mailen in verband met het samen te stellen kandidatenoverzicht.

Pasfoto
Wij verzoek u ook om ons voor het kandidatenboek een digitale (portret)foto te zenden. (Dat
is echter niet verplicht.)

Dispensatie
Om zich te kunnen kandideren dient een lid bij sluiting van de kandidaatstelling minimaal zes
maanden lid te zijn van D66. Indien een kandidaat korter lid is, kan deze daarvan uiterlijk tien
werkdagen vóór de sluiting van de kandidaatstelling dispensatie vragen bij het Landelijk
Bestuur. De kandidaat richt het gemotiveerde verzoek aan bestuur@d66.nl.

Jouw gegevens
Jouw kandidaatstellingsformulier is inzichtelijk voor de leden van de Verkiezingscommissie
(VC) en de leden van de Lijstadviescommissie (LAC). Het bestuur kan tussentijds op de
hoogte worden gesteld van de leden die zich gekandideerd hebben. Het
kandidaatstellingsformulier wordt niet gedeeld met het bestuur.

Kandidaatstellingsformulieren worden gearchiveerd door de VC indien je daadwerkelijk op
de kandidatenlijst komt te staan. De VC houdt de formulieren in archief totdat de
zittingsperiode voorbij is. Daarna worden de kandidaatstellingsformulieren verwijderd. Kom
je niet op de kandidatenlijst, dan verwijdert de VC jouw kandidaatstellingsformulier.

Je kunt tussentijds altijd jouw kandidaatstellingsformulier opvragen bij de VC via
d66oa.verkiezingscommissie@gmail.com.
Wil je weten hoe D66 in het algemeen met jouw gegevens omgaat? Kijk dan op
d66.nl/uw-privacy/.

Paraaf:
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Kandidaatstellingsformulier

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor Raadslid in de gemeente Ouder-Amstel
(verkiezingen 16 maart 2022). De gegevens met een * worden in het kandidatenoverzicht
opgenomen. De overige gegevens worden niet opgenomen, maar worden wel ter beschikking
gesteld aan de Verkiezingscommissie en de Lijstadviescommissie.

Lidnummer
Achternaam*
Roepnaam* Voorletters*
Geb. datum* Geb. plaats
Adres
Postcode Woonplaats*
Tel. Mobiel
E-mail

Beroep of maatschappelijke functie*:

Huidige functie binnen of namens D66*:
Vanaf
<datum>

Functie

Vroegere functie(s) binnen of namens D66*:
Vanaf <datum>
tot <datum>

Functie

Andere maatschappelijke functies*:
Vanaf <datum>
tot <datum>

Functie

Paraaf:



Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen*

Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?*
Indien je deze vraag met ja beantwoordt, word je na de uitslag van de stemming onder de
kandidatenlijst geplaatst.
Ja/nee

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welk?*

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats?*

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo
ja, voor welke partij en welke functie?*

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden*

Paraaf:



En ik verklaar dat ik
A op de hoogte ben van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin

vermelde voorwaarden en vereisten voldoen en tevens bereid ben aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen;

B sinds in ieder geval 2 maart 2021 lid ben van D66 (dan wel tijdig dispensatie van deze
voorwaarde zal vragen aan het Landelijk Bestuur) en dat ik uiterlijk op 31 januari
2022 aan mijn contributieverplichting zal hebben voldaan of hiervoor dispensatie heb
aangevraagd bij het Landelijk Bestuur via bestuur@d66.nl;

C namens D66 nog geen twaalf aaneengesloten jaren of langer zitting te heb gehad in het
politieke orgaan waarvoor deze kandidaatstelling aan de orde is (art. 6.1 lid 7
Huishoudelijk Reglement), dan wel dispensatie heb van het Landelijk Bestuur (art. 6.1
lid 9 HR);

D niet betrokken ben geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2);

E bij verkiezing afstand doe van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij.
Voor zover nodig voeg ik een reeds door mij geschreven en ondertekende ontslagbrief
bij met machtiging aan de verkiezingscommissie om deze te verzenden op de dag dat
de benoeming is geschied (Huishoudelijk Reglement artikel 6.1 lid 5 sub e);

F geen lid ben van een andere politieke partij (Statuten artikel 7; Huishoudelijk
Reglement artikel 6.1 lid 5 sub c);

G uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers (door de
Algemene afdelingsvergadering van D66 Ouder-Amstel op 9 februari 2021 vastgesteld
op 3%);

H bereid ben om bij verkiezing in de Gemeenteraad of opvolging de functie te
aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen;

I bereid ben om na verkiezing in de Gemeenteraad de vertegenwoordigende taak naar
behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden,
afstand te doen van alle door of op grond van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en de verplichting op me te nemen
de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt;

J akkoord te zijn dat de met * gemarkeerde gegevens worden opgenomen in het
kandidatenboek ten behoeve van de interne verkiezingen;

Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum: Plaats:

Handtekening:

Controlelijst
1) Het kandidaatstellingsformulier is volledig ingevuld en ondertekend.
2) Je hebt één (portret)foto bijgevoegd t.b.v. het kandidatenoverzicht (niet verplicht).
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