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Inleiding  
 
 
Voor u ligt de eindrapportage van de onderzoekscommissie Lering trekken. 
  
De commissie is op 20 mei 2015 gestart met het onderzoek volgens het op die datum door de AAV 
vastgestelde Plan van Aanpak. 
 
Hierbij biedt de commissie de AAV haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan. 
 
De aanbevelingen zijn in verschillende graden van detaillering geformuleerd en zijn eerder 
uitgangspunten voor verbeteringen in procedures en besluitvorming dan kant en klare 
veranderingsvoorstellen. Die taak, het doen van voorstellen aan de AAV met betrekking tot de aanloop 
verkiezingen Gemeenteraad 2018, is aan het afdelingsbestuur. Het bestuur is ook verantwoordelijk 
voor de timing daarvan.  
 
De onderzoekscommissie heeft haar concept eindrapportage kunnen toetsen aan het concept Landelijk 
Draaiboek GR2018 om zo te zien of onze aanbevelingen sporen met de landelijke inzichten. Dat blijkt 
grotendeels het geval, verschillen zitten vaak in de naamgeving van commissies, taakomschrijvingen 
ed. Bijvoorbeeld: de commissie spreekt in deze rapportage over stemadviescommissies; landelijk 
bestaan die niet meer, maar is er sprake van lijstadviescommissies. 
 
Uit informele contacten met het afdelingsbestuur is de commissie gebleken, dat het bestuur 
vanzelfsprekend bezig is met de gedachten ontwikkeling op de onderwerpen, die in deze 
eindrapportage aan de orde komen. 
 
De onderzoekscommissie wil nadrukkelijk stellen, dat zij deze taak heeft willen uitvoeren vanuit de 
overtuiging, dat regels en procedures een middel zijn om D66-ers, die energie willen steken in de 
gemeentepolitiek, duidelijkheid en veiligheid te bieden. 
 
Achteraf is gebleken dat procedures en regels die in 2013/2014 zijn gevolgd onvoldoende 
duidelijkheid en veiligheid hebben geboden. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, 
vroeg de AAV om nader onderzoek.  
 
 
In het hierna volgende onderzoeksrapport staan conclusies en voorstellen om bepaalde zaken met het 
oog op de verkiezingen van 2018 anders aan te pakken. Het is aan de AAV om zich hier een oordeel 
over te vormen. 
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Tekst Motie 
 
Ter wille van de volledigheid volgt hierna de tekst van de motie, die ingediend werd in november 
2014. Na behandeling in de AAV heeft het toenmalige afdelingsbestuur de motie overgenomen en in 
februari 2015 een eerste voorstel aan de AAV voorgelegd ter uitwerking van de motie. Intussen werd 
een onderzoekscommissie gevormd, die een Plan van Aanpak heeft opgesteld. Dit plan werd door de 
AAV goedgekeurd in mei 2015, inclusief een aangescherpte opdracht aan de onderzoekscommissie. 
Zie voor de opdracht het volgende hoofdstuk. 
 
Motie Lering trekken 
 
De AAV van D66 Haarlem e.o, in vergadering bijeen op 26 november 2014,  
 
constateert dat de afdeling forse schade heeft opgelopen de afgelopen maanden, 
 
heeft begrip voor het standpunt van de fractie, die vooruit wil en niet achterom wil kijken, 
 
leest in de plannen van het afdelingsbestuur, dat zij zich concentreert op de politieke inhoud ter 
voorbereiding op volgende verkiezingen, 
 
is van mening, dat de recente problemen niet uitsluitend toe te schrijven zijn aan botsende 
persoonlijkheden, maar ook te maken hebben met gebreken in de procedure betreffende 
kandidaatstelling, de wijze waarop die procedures binnen de partij werden en worden gehanteerd en de 
kwaliteit en kwantiteit van de aan de afdelingsleden verstrekte informatie,  
 
roept het afdelingsbestuur op een commissie van goede diensten in te stellen, die  

1. als opdracht krijgt een evaluatie in te stellen naar de gevolgde procedure in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014, inclusief stemadviezen en campagne; deze evaluatie gaat 
met name om de effecten van de reglementaire regels, niet uitsluitend of zij wel of niet correct 
gevolgd zijn 

2. op basis daarvan en desgewenst op ervaringen elders verbeterpunten te formuleren, waarbij 
zeker aan de orde moet komen of er voldoende ruimte was voor zittende, vertrekkende en 
nieuwe kandidaten om zich te verantwoorden en zich te presenteren aan de afdelingsleden 

3. bestaat uit dinosaurussen, ook wel éminence grise genoemd, die niet noodzakelijk uit Haarlem 
hoeven te komen, maar wel op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk zijn geweest 
in bovenbedoelde periode en evident geen ambities meer hoeven na te streven 

 
verzoekt het afdelingsbestuur de opdracht aan en de samenstelling van de commissie uiterlijk 1 
februari 2015 aan de AAV voor te leggen en er zorg voor te dragen, dat de commissie uiterlijk 1 juni 
2015 haar rapportage en aanbevelingen aan de AAV aanbiedt. 
 
 
Opdracht aan commissie 
 
Het uitvoeren van een evaluatie door de onderzoekscommissie van D66 Haarlem naar de gevolgde 
procedures in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 Haarlem. Deze evaluatie gaat ook 
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over stemadviezen en campagne. De periode loopt vanaf de datum dat de AAV besloot tot deelname 
aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014 tot en met de definitieve uitslag, vrijdag 21 maart 2014 om 
10.00 uur 
 
Bij deze evaluatie gaat het vooral om de effecten van reglementaire regels. De onderzoekscommissie zal zich 
niet uitsluitend beperken tot de vraag of de procedures wel of niet correct gevolgd zijn. De effecten van de 
resultaten van de gevolgde procedures e.d. dienen zo duidelijk mogelijk in beeld te komen. Dan kan de afdeling 
daar lering uit trekken voor de toekomst. Van de resultaten van het onderzoek wordt een rapportage (presentatie) 
opgesteld voor de AAV. Mogelijk worden hierin tevens concrete aanbevelingen gedaan. Deze kunnen de basis 
vormen voor toekomstige verbeterplannen.  
 
 
Belangrijkste punten eindrapportage samengevat. 
 
Op basis van gesprekken met (kandidaat)-gemeenteraadsleden, bestuursleden en andere actieve D66- 
leden die betrokken waren bij de kandidaatstelling van leden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 
trekt de adviescommissie tien conclusies. Deze conclusies leveren zestien aanbevelingen op, waarmee 
de Algemene Afdelings Vergadering (AAV) en het afdelingsbestuur verder kunnen gaan. 
Waar sprake is van het handelen door bepaalde “functionarissen” zoals lijsttrekker of 
afdelingsvoorzitter wordt expliciet een oordeel gegeven over de functie en geen persoonlijk oordeel 
over degene, die de functie uitoefende. 
De aanbevelingen, die nieuw zijn of sterk afwijken van de huidige praktijk, vatten we hierna samen. 
Vervolgens vindt u in chronologische volgorde, dat wil zeggen zoals de verschillende besluiten 
opeenvolgend in tijd zijn genomen, onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen met meer details. 
Ten eerste: 
De huidige reglementaire regels geven bij de selectie en beoordeling van kandidaten een grote rol aan 
de afdelingsvoorzitter en de lijsttrekker. Dit heeft als negatief effect de schijn van 
belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Ook kan het deelname van kandidaten aan andere 
politieke activiteiten, waar voorzitter of lijsttrekker verantwoordelijk voor zijn, hinderen. Denk aan 
bijvoorbeeld niet mee debatteren tijdens een afdelingsvergadering. 
Wij bevelen aan de primaire selectie en beoordeling in handen te leggen van een zgn 
kandidatencommissie, een permanente commissie die nauw samenwerkt met de afdelingsbestuurder, 
die verantwoordelijk is voor opleiding en scouting. Zie verder aanbeveling 13. 
Ten tweede: 
Stemadviescommissies moeten weloverwogen worden ingesteld, na een debat in de AAV. 
Gedetailleerde aanbevelingen voor het vermijden van valkuilen hierbij treft u verderop in de 
eindrapportage aan. Hier lichten wij de aanbeveling uit, dat een eventueel stemadvies betreffende 
kandidaten pas wordt uitgebracht, nadat de afdelingsleden de presentaties van de kandidaten hebben 
kunnen bijwonen. Daarnaast bevelen wij aan geen numerieke lijst op te stellen in het advies, maar 
kandidaten in tranches te plaatsen. 
Ten derde: 
Wij bevelen aan slechts die kandidaten mee te nemen in de interne verkiezingsprocedures, die zich 
voor 100% en zonder voorbehoud verkiesbaar stellen. Lijstduwers melden zich aan bij of worden 
aangezocht door het afdelingsbestuur. 
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Bevindingen, conclusies en aanbevelingen 
  
Toetsing van de toepassing van diverse regels aan het Huishoudelijk Reglement 
Bevinding 1: In  de helft van de gevallen kon op basis van beschikbare documenten niet 

worden achterhaald of termijnen waarop bepaalde besluiten volgens de regels 
van het Huishoudelijk Reglement genomen hadden moeten worden, gehaald 
zijn. Voor 11 onderwerpen is zeker dat dit conform het reglement tijdig is 
opgestart en uitgevoerd. Over de overige 11 onderwerpen gemarkeerd als Niet 
kunnen achterhalen, onbekend, die te vinden zijn in het overzicht van de 
tijdlijn in de bijlage (pagina 20),  is door de commissie geen uitspraak te 
geven. Het is een moeizaam proces geweest om documenten te achterhalen. In 
het archief van het bestuur ontbreken besluitenlijsten e.d. Ook is de website 
vernieuwd, waardoor eerder geplaatste documenten die zijn voorgelegd aan de 
AAV niet langer meer beschikbaar zijn.   

Conclusie 1: Door het ontbreken van een goed beheerd archief van het afdelingsbestuur van 
D66 Haarlem zijn niet alle feiten en besluiten te achterhalen noch of ze zijn 
uitgevoerd en/of wanneer. 

Aanbeveling 1: Het is van belang dat voortaan alle relevante openbaar genomen besluiten 
terug te vinden zijn in een archief van het afdelingsbestuur. De website van 
D66 Haarlem schiet tekort als archiefbron. De website is natuurlijk primair 
informatiemiddel naar de Haarlemmers en de D66-leden, maar zou ook als 
archief kunnen functioneren. Over de portefeuilleverdeling in het 
afdelingsbestuur moet meer bekendheid zijn. Eén van de bestuursleden krijgt 
nadrukkelijk als taak het archief  bij te houden.  

 
Bevinding 2: De leden van de AVC hadden beperkt informatie over hoe de procedures in de 

vorige verkiezingen waren gelopen (geen draaiboek ontvangen) en moesten op 
basis van het landelijke reglement en eigen inzichten hun werkzaamheden 
verrichten. 

 
Bevinding 3: Gebleken is, dat wellicht mede hierdoor de informatie verstrekt door 

kandidaten soms onvolledig is geweest. 
 
Conclusie 2: Door zo te moeten werken zijn gemotiveerde, maar niet altijd ervaren leden 

onnodig veel tijd kwijt geweest  
 
Aanbeveling 2: De onderzoekscommissie adviseert om voortaan ieder bestuurslid en iedere 

commissie, die voor D66 werkzaamheden verricht vooraf een duidelijk kader 
mee te geven, bijvoorbeeld een Bestuurlijk Handboek en een 
overdrachtsdocument van een voorganger. Bij voorkeur is er een 
overdrachtsgesprek met voorgangers.  

 
    
 
 Kadervorming/scouting/ontwikkeling lokaal D66-talent 
Bevinding 4: In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 kwamen vrij kort van 

tevoren nieuwe, relatief ‘onbekende’ leden naar voren. Een verschijnsel, dat 
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zich ook in 2010 voordeed. Daardoor is bij nogal wat langer actieve leden de 
indruk ontstaan dat in sommige gevallen een vlotte presentatie tijdens enkele 
ledenvergaderingen meer gewicht in de schaal heeft gelegd dan kwaliteit die 
zich over een langere periode heeft bewezen. 

Bevinding 5: Het is de onderzoekscommissie niet gebleken, dat afdelingsbestuur en zittende 
fractieleden de onderlinge samenwerking en over en weer ieders functioneren 
tussentijds heeft geëvalueerd. Dit acht zij wel van belang voor goede 
kadervorming in de toekomst.  

  
Conclusie 3: Behoud van ervaring en ontwikkeling van nieuwe talenten vragen continuïteit 

en tijd! 
Aanbeveling 3: De onderzoekscommissie stelt voor dat het afdelingsbestuur het initiatief 

neemt minimaal tweemaal gedurende een zittingsperiode van een raadsfractie 
het functioneren van de raadsfractie en de wethouders en de onderlinge 
samenwerking te evalueren. Bij deze tussentijdse evaluaties gaat het vooral 
om de wijze waarop men samenwerkt en de manier waarop raadsleden en 
bestuurders hun contact onderhouden met de AAV. Bij verschil van inzicht 
over politieke standpunten is de AAV het aangewezen podium. 

 
 

Timing interne verkiezingen en de rol van het verkiezingsprogramma 
Bevinding 6:  Het verkiezingsprogramma was nog niet (op hoofdlijnen) vastgesteld toen de 

lijsttrekker gekozen werd. Zonder kennis van het programma kan de potentiële 
lijsttrekker moeilijk een oordeel vormen over zijn kandidatuur. Ditzelfde geldt 
voor kandidaat raadsleden. Ook voor de afdelingsleden moet er een 
inhoudelijke basis zijn om kandidaten te beoordelen. Bij het ontbreken van 
een programma als bindende factor blijft als motivatie vaak alleen de 
persoonlijke keuze, meestal verwoord als “ik heb er zin in!” 

 
Aanbeveling 4:  Uiteraard dient het verkiezingsprogramma voorafgaand aan de 

kandidaatstellingen op hoofdlijnen vastgesteld en beschikbaar te zijn. 
 
 

Stemadviescommissie lijsttrekker 
Bevinding 7: Er is een aparte SAC ingesteld om advies over de keuze van de lijsttrekker te 

geven.  
 

Aanbeveling 5: De leden zijn in staat zelf een lijsttrekker te kiezen omdat het om kandidaten 
gaat, die al een aantal jaar politiek actief in Haarlem zijn.  

 
 Profielschets Lijsttrekker 
 
Bevinding 8: De door de AAV vastgestelde profielschets stelde dat lijsttrekker ook beoogd 

fractievoorzitter is. Ook al ligt deze combinatie voor de hand, het is aan de 
fractie om haar voorzitter te kiezen en geen bevoegdheid van de 
ledenvergadering. Door het zo dwingend voor te schrijven en op te nemen in 
de profielschets ontstond er onduidelijkheid over welk mandaat enerzijds de 
fractie en anderzijds de afdeling heeft.  
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Conclusie 4: Een profielschets lijsttrekker beschrijft het profiel van een lijsttrekker en niet 

dat van een fractievoorzitter. 
 
  VORM STEMADVIES LIJSTTREKKER 
Bevinding 9: Het uitgebrachte stemadvies beperkte zich tot een oordeel over een enkele 

kandidaat, terwijl er drie kandidaten waren. Het is zeer de vraag of de 
stemadviescommissie zo doende wel conform artikel 17 lid 3 van het 
huishoudelijk reglement heeft gehandeld. De commissie heeft de opdracht aan 
deze stemadviescommissie niet terug kunnen vinden in de stukken.  

 In de gesprekken met de kandidaat lijsttrekkers heeft de stemadviescommissie 
dit voornemen wel voorgelegd aan de kandidaten, die daarmee instemden. 

 
Conclusie 5: Een ongelukkiger moment om deze “vorm”vraag aan de lijsttrekkerkandidaten 

voor te leggen dan bij het beoordelingsgesprek zelf is bijna niet te bedenken. 
De onderzoekscommissie is van mening, dat de gekozen vorm onvoldoende 
informatie bood aan de leden en de niet beoordeelde kandidaten benadeelde. 

 
Aanbeveling 6: Als de AAV het instellen van een stemadviescommissie lijsttrekker een 

volgende keer wil overwegen, moet dat besluit weloverwogen na een goed 
voorbereid open debat over voors en tegens en met een duidelijke 
argumentatie worden genomen en niet als” iets procedureels” of “nu eenmaal 
een traditie” worden beschouwd. 

  
 
Samenstelling van de Stemadviescommissie (SAC) kandidaat-raadsleden 
Bevinding 10: Het is reglementair vastgelegd dat de afdelingsvoorzitter van het bestuur en de 

gekozen lijsttrekker lid zijn van deze SAC.  
 

Conclusie  6: Op basis van de gevoerde gesprekken is ons gebleken dat meerdere 
geïnterviewden problemen hadden met beide dubbelfuncties van de 
afdelingsvoorzitter en lijsttrekker in de SAC. Dit geldt zowel in de voorfase 
als tijdens de selectieprocedure. De commissie meent dat individuele SAC-
leden zich zeer hebben ingezet voor D66 en als commissie naar vermogen 
heeft gewerkt. Wel leek men zich onvoldoende bewust van het risico van de 
schijn van belangenverstrengeling mede omdat er kandidaten uit het zittende 
bestuur kwamen. 

 
Aanbeveling 7:  Wanneer zittende afdelingsbestuurders zich kandideren voor de gemeenteraad, 

is het correct om (tijdelijk) uit het afdelingsbestuur te treden. Zie ook artikel 
16 lid 1 HR.  

 
 

Toegevoegde waarde van de Stemadviescommissie (SAC) kandidaat-
raadsleden 

Bevinding 11:   Door het instellen van een SAC dragen de afdelingsleden hun mandaat 
impliciet over aan vijf mensen. Daarmee ontstaat in de praktijk een vorm van 
getrapte verkiezing. Als er eenmaal een numerieke volgorde is bepaald, is het 
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voor de leden moeilijk om die volgorde te wijzigen. Dit heeft te maken met 
het toekennen van een aantal punten per plaats. Met de huidige vorm van 
elektronisch stemmen is het vooraf indelen van kandidaten in een numerieke 
lijstvolgorde niet meer nodig. Het advies van de SAC kandidaten had de vorm 
van een numerieke lijst van de kandidaten (1, 2,3 etc. ). Deze werd aan de 
leden toegezonden voor de presentatie van de kandidaten. De kandidaten 
kregen alleen telefonisch beknopt uitleg over het stemadvies en hun plaats op 
de advieslijst.  

 
Conclusie 7:  De onderzoekscommissie betwijfelt of D66-leden werkelijk behoefte aan een 

richtinggevend stemadvies door de SAC hebben. Wel meent de 
onderzoekscommissie dat er ook bij de voorbereiding van de verkiezingen van 
2018 een vorm van onafhankelijke toetsing van kandidaten moet worden 
georganiseerd. 
Volgens het reglement ligt die verantwoordelijkheid bij de 
afdelingsverkiezingscommissie. Bij het onderzoek door de commissie van 
Veldhuizen (D66 wethouders en de gang van zaken in 2010) zit een checklist 
die over integriteitsrisico’s voor kandidaat bestuurders gaat. Deze zou in bezit 
gesteld moeten worden van de volgende verkiezingscommissie voor het 
beoordelen van de geschiktheid van kandidaat-gemeenteraadsleden.  

 
Aanbeveling 8: De commissie adviseert dat de AAV op een zo vroeg mogelijk tijdstip besluit 

of er opnieuw gewerkt moet worden met een Stemadviescommissie (SAC). 
Indien de AAV dit nodig acht, beveelt de onderzoekscommissie aan zo’n SAC 
vanuit de AAV een concrete schriftelijke opdracht mee te geven. Op basis 
daarvan kunnen D66-ers bepalen of zij zich voor de gemeenteraad willen 
kandideren. 

 
Aanbeveling 9: Een toekomstige SAC zou in ieder geval niet langer in de vorm van een 

numerieke lijstvolgorde moeten adviseren, maar bij voorkeur adviseren over 
het indelen van kandidaat-raadsleden in hoofdgroepen zonder rangorde, 
variërend van zeer geschikt, geschikt tot op termijn geschikt. Daarbij motiveert 
de SAC schriftelijk per tranche/blok op basis van welke argumenten zij tot 
haar oordeel is gekomen.  

 
Aanbeveling 10:  Als er een stemadvies wordt uitgebracht, dan is dat nadat de 

presentatieavond(en) hebben plaatsgevonden. Zo kan elke kandidaat zich op 
eigen kracht presenteren en elk afdelingslid zich een eigen oordeel vormen. 
Het advies wordt dan daadwerkelijk een advies. 

 
Aanbeveling 11:  De kandidaat-gemeenteraadsleden krijgen vertrouwelijk een schriftelijke 

motivatie van de SAC waarom zij in een bepaalde tranche zijn toegewezen. 
Daarbij moet duidelijk zijn in welke mate men al dan niet voldoet aan het 
kandidatenprofiel dat vooraf door de AAV is vastgesteld. 
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De kwestie verkiesbaar/onverkiesbaar 
 
Bevinding 12: Er waren kandidaten die op het formulier aankruisten verkiesbaar te zijn en in 

de toelichting dat zij niet verkiesbaar wilden zijn. Dit is tegenstrijdig en 
verwarrend. Daarover is een klacht ingediend bij de landelijke 
verkiezingscommissie.  
 

Conclusie 8: Bij de kandidaatstelling 2014 ontstond ongenoegen doordat sommige 
kandidaten in hun motivatie/toelichting aangaven niet verkiesbaar te willen 
zijn, maar desondanks werden deze kandidaten door SAC toch hoger geplaatst 
dan kandidaatsraadsleden die wel verkiesbaar wilden zijn. Een aantal lager 
geplaatste kandidaten vond dit demotiverend voor hun eigen inzet. Daarnaast 
is het onduidelijk voor de Haarlemse kiezer.  

 
Aanbeveling 12:           Een glashelder uitgangspunt moet zijn dat wie als kandidaat op de kieslijst 

staat ook daadwerkelijk verkiesbaar is. Volgens artikel 14 lid k van het 
huishoudelijk reglement heeft het afdelingsbestuur de mogelijkheid 
lijstduwers toe te voegen aan de voorlopige, interne lijst, doch dat gebeurt pas 
nadat de interne stemming door de leden is afgesloten. Wie niet verkiesbaar is, 
behoort in geen geval te worden mee genomen in de gesprekken met een 
eventuele stemadviescommissie. Lijstduwers presenteren zich niet op de 
kandidatenavonden en worden ook zeer summier vermeld in het 
“smoelenboek”. Hoe de volgorde bij de lijstduwers moet worden vastgesteld, 
nu deze niet meelopen bij de interne verkiezingen, moet nader bepaald 
worden. Het afdelingsbestuur wordt uitgenodigd hiertoe voorstellen te doen. 

 
Aanbeveling 13:  Overweeg een vaste zgn. kandidatencommissie in te stellen. Dit houdt in een 

onder verantwoordelijkheid van de afdelingsvoorzitter of het bestuurslid met 
de portefeuille opleidingen/talentontwikkeling werkende commissie. De 
commissie bestaat uit leden, die objectief, onafhankelijk en met enig gezag 
(potentiële) kandidaten kunnen beoordelen, en tegelijkertijd feeling hebben 
met de gemeente/regio. Te denken valt aan voormalig wethouders/raadsleden, 
een D66 burgemeester uit een buurgemeente en regiobestuurders. Zie hierover 
verder het document getiteld Selectietraject kandidaat raadsleden en potentiële 
wethouders, een uitgave van het Landelijk Bureau D66. De hierboven 
aanbevolen principiële uitgangspunten gelden dan evenzeer. Het voordeel is, 
dat het afdelingsbestuur een onafhankelijke positie kan behouden. 

Voetnoot:        Inmiddels	  heeft	  de	  onderzoekscommissie	  kennis	  genomen	  van	  het	  draaiboek	  
gemeenteraadsverkiezingen	  2018,	  daarin	  is	  sprake	  van	  een	  Permanente	  Talenten	  Commissie	  
i.p.v.	  een	  kandidatencommissie	  en	  een	  Lijstadviescommissie	  i.p.v.	  een	  stemadviescommissie.	  
Onze	  aanbevelingen	  gelden	  evengoed	  daarvoor.	  

 
  
 
                                       

Adviescommissie wethouders 
Bevinding 13: De adviescommissie wethouders bestond uit de afdelingsvoorzitter, de 

lijsttrekker en een onafhankelijke derde persoon, tevens voorzitter. Door een 
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bestuurswisseling in december 2013 kon de adviescommissie wethouders pas 
laat van start gaan. Uiteindelijk werden de kandidaat-wethouders pas in april 
2014 aan de nieuw gekozen raadsfractie gepresenteerd en werden daarmee 
hun namen openbaar. Hierdoor was het lange tijd onduidelijk of de zittende 
wethouders ook kandidaat voor het nieuwe college zouden zijn.  
 
Ook kon de fractie slechts uit 2 kandidaten kiezen, precies gelijk aan het 
aantal wethouders waar D66 op grond van de krachtsverhoudingen in de raad 
aanspraak op zou kunnen maken. Een keuze uit twee kandidaten is te beperkt. 
De nieuw gekozen raadsfractie zou uit meerdere geschikte kandidaten moeten 
kunnen kiezen en op basis van wat er uit eventuele onderhandelingen bij 
collegevorming als D66-portefeuilles naar voren is gekomen. Vooraf kan 
worden bepaald op welke portefeuilles D66 inzet als zij deel gaat uitmaken 
van het college 

 
Conclusie 9:  De onderzoekscommissie ziet meerwaarde voor een adviescommissie 

wethouders om de fractie te ondersteunen bij hun keuze.  
 
Aanbeveling 14: Start de kandidaatstelling voor wethouders eerder, zodat er meer tijd is voor 

het vinden van goede kandidaten. Dit vraagt om aanpassing van art.28 lid 7. 
van het Huishoudelijk Reglement. Richting kiezers en richting de andere 
politieke partijen in Haarlem is het beter om de namen van de kandidaat-
wethouders voor de start van de campagne in beeld te hebben en bekend te 
maken. 

  
 Campagne: collegialiteit versus persoonlijke campagnes 
 
Bevinding 14: Het campagneteam wisselde in omvang. Aanvankelijk bestond het uit de 

eerste 10 van de lijst; na de interne verkiezing toen dus de definitieve lijst vast 
stond, waarbij Louise van Zetten van nummer elf naar nummer negen ging  
werd het campagneteam beperkt tot de eerste 8. Tijdens de campagne hebben 
zich incidenten voorgedaan, doordat afspraken over het hoe en wat in 
persoonlijke campagnes niet zijn nagekomen. 

  
Conclusie 10:  Zakelijke argumenten voor een ideale omvang van een campagneteam heeft 

de onderzoekscommissie weinig overtuigend gevonden. De wisseling na 
vaststelling definitieve lijst evenmin. De commissie kan zich niet aan de 
indruk onttrekken, dat hier vooral persoonlijke tegenstellingen een rol hebben 
gespeeld. 

 
Aanbeveling 15: In lijn met de eerdere aanbeveling over verkiesbaarheid moet elke verkiesbare 

kandidaat deelnemen aan de campagne. Bij grote aantallen vraagt dat om meer 
organisatievermogen en taakverdelingen. Bedenk dat als publiek aanwezig 
zijn bij een wijkbijeenkomst in verkiezingstijd evengoed campagnevoeren is. 

 
Aanbeveling 16: Voer een debat in de AAV over wat wel en niet kan in persoonlijke 

campagnes en spreek dan ook over eventuele sancties. Het is een partijbelang 
en moet breder besproken worden dan alleen in het campagneteam. 
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Bijlagen 
 
 
 
 
 

A. Samenstelling commissie 
 
Deze commissie voldoet aan de gestelde eisen genoemd in de motie en bestaat vanaf 23 maart 2015 uit 
de volgende D66-ers: 

• De heer C. van Boltaringen (Casper) 
• Mevrouw P.C. Kuiper  (Paulien)  
• Mevrouw D. B. Lentz (voorzitter) (Dineke)  
• De heer R. N. Voorneman (Richard) 
• De heer B. Witmond (Bart) 

 
 
 
 

B. Verantwoording opzet  
    
Zoals voorgesteld in het plan van aanpak volgt hieronder een korte omschrijving van de verschillende 
activiteiten. 
 
Documentenstudie. De aangeleverde brondocumenten genoemd in de bijlage zijn als bronnen 
gebruikt. Meer documenten zijn niet ontvangen. 
Luisterzittingen. Bij de start van het onderzoek hebben wij 9 luisterzittingen gehouden. Op dat 
moment hadden de leden van de onderzoekscommissie nog geen documenten bestudeerd. 
Interviews. In totaal zijn er met 13 personen interviews afgenomen.  
 
 
 
 
 

C. Tijdlijn interne verkiezingen in relatie tot afdelingsreglement 
 
Het afdelingsreglement vastgesteld op 13 februari 2013 door de Algemene Ledenvergadering D66 
Haarlem e.o. (AAV) is een belangrijk document waarin allerlei zaken met betrekking tot verschillende 
onderwerpen die de afdeling aangaan, beschreven zijn. 
 
Met betrekking tot de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart 2014 is in eerste 
instantie een tijdlijn in een overzicht met bijbehorende acties opgenomen om te bepalen wat en 
wanneer bepaalde zaken uitgevoerd dienen te worden en uitgevoerd zijn. 
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Een belangrijke datum van waaruit teruggerekend moet worden is altijd de Dag der kandidaatstelling, 
die was 4 februari 2014. 
 
Overzicht tijdlijn voorbereidingstermijnen gemeenteraadsverkiezingen: 
Conform reglement 
Niet kunnen achterhalen, onbekend 
Niet conform reglement 
Niet conform reglement, wel in overleg met leden 
 
Art. Onderwerp Norm tijd Norm 

datum 
Werkelijke 
uitvoering 
datum 

Toelichting 

Artikel 14 Besluiten inzake verkiezingsdeelname    
14.1 Uiterlijk tien maanden 

voor de verkiezing van de 
gemeenteraad neemt de 
ledenvergadering een 
besluit tot deelname aan 
de verkiezing van de 
gemeenteraad. De leden 
wonen in de gemeente 
Haarlem hebben 
uitsluitend stemrecht over 
deelname aan de 
gemeenteraadsverkiezing
en in Haarlem. De leden 
wonend in de gemeente 
Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude hebben 
uitsluiten stemrecht over 
deelname aan de 
gemeenteraadsverkiezing
en in Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude. 

10 maanden besluiten 
tot deelname aan de 
verkiezing 
gemeenteraad. 

19 mei 
‘13 

13 febr.’13  

14.2 
en 
14.2a 

In het geval van 
deelname aan de 
gemeenteraadsverkiezing
en neemt de 
ledenvergadering op 
voordracht van het 
bestuur uiterlijk tien 
maanden voor de 
verkiezing van de 
gemeenteraad de 
navolgende besluit:             
a. de vaststelling van het 
profiel als bedoeld in 
artikel 19; lijsttrekker, 
kandidaten en 
wethouder. 

10 maanden voor de 
verkiezing 
gemeenteraad besluiten 
over profielen; 
lijsttrekker, kandidaten 
en wethouder. 

19 mei 
‘13 

13 febr. ‘13  

14.2b Het al dan niet benoemen 
van een 
stemadviescommissie en 
het, al dan niet op een 
later tijdstip, vaststellen 
van de opdracht aan de 
stemadviescommissie en 

10 maanden voor de 
verkiezing al dan niet 
benoemen SAC 
 
 -later tijdstip 
vaststellen van 
opdracht aan SAC 

19 mei 
‘13 

13 febr. ‘13  
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het benoemen van de 
leden daarvan met 
inachtneming van het 
bepaalde in artikel 17: 

 
 -benoemen leden SAC 

Art. Onderwerp Normtijd Norm-
datum 

Werkelijke 
uitvoerdatu
m 

Toelichting 

14.2c Het aanvangs- en 
sluitingstijdstip van de 
aanmeldingstermijn 
voor de kandidaten als 
bedoeld in artikel 20, 
waarbij de ledenverga-
dering verschillende 
tijdstippen kan vaststellen 
voor de aanmelding van 
de kandidaat-lijsttrekkers 
en de overige kandidaten: 

n.v.t. ? n.v.t. 
 

Zie artikel 20 

14.2d De datum van vaststelling 
van de definitieve 
kandidaatstelling als 
bedoeld in artikel 20; 

 ? onbekend Niet in notulen 
AAV 13-2-2013. 

14.2e De datum van de 
verkiezing van de lijst-
trekker als bedoeld in 
artikel 24; 

 ? onbekend Niet in notulen 
AAV 13-2-2013. 

14.2i het aanvangs- en slui-
tingstijdstip voor de 
ontvangst van de stembil-
jetten als bedoeld in 
artikel 25; 

  n.v.t. Zie artikel 25.2 

Artikel 15 Verkiezingsprogramma    
15.2 De ontwerptekst voor het 

verkiezingsprogramma 
dient uiterlijk vijf weken 
voor de besluitvormende 
ledenvergadering in het 
bezit van de leden te zijn. 
 

5 weken voor 
besluitvormende 
ledenvergadering 

 16 juni ‘13 
11 sept.’13 
14 jan. ‘14 

Vaststelling verkie-
zingsprogramma  
uitgesteld vanwege 
hoofdstuk 
financiën wat 
versterkt moest 
worden, waardoor 
deze later aan leden 
is voorgelegd. 

Artikel 16 De verkiezingscommissie    
16.1 De ledenvergadering 

benoemt uiterlijk tien 
maanden voor de ver-
kiezing van de gemeen-
teraad een verkiezings-
commissie ad hoc. Zij 
kan ook beslissen het 
bestuur aan te wijzen als 
verkiezingscommissie, 
waarbij een bestuurslid 
dat zich kandidaat heeft 
gesteld niet aan de be-
raadslagingen en besluit-
vorming over de des-
betreffende interne 
verkiezingen deelneemt. 
 

10 maanden voor de 
verkiezing benoemt de 
ledenvergadering een 
verkiezingscommissie. 

19 mei 
‘13 

13 febr. ‘13 Ingesteld door 
AAV. 
 

Art. Onderwerp Normtijd Norm- Werkelijke Toelichting 
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datum uitvoering 
Artikel 17 Adviescommissie lijsttrekker    
17.4 Het stemadvies wordt 

eerst aan alle kandida-
ten voorgelegd, waarna 
alle kandidaten gedu-
rende vier dagen het 
recht hebben aan dit 
advies een persoonlijke 
reactie toe te voegen van 
maximaal driehonderd 
woorden, wat onver-
brekelijk verbonden met 
het stemadvies aan de 
leden ter kennis wordt 
gebracht. 

  10 aug. ‘13 
 
 
 
 
14 aug. ‘13 

SAC maakt advies 
lijsttrekker bekend. 
 
 
 
Sluiting 
persoonlijke reactie 
bij verkiezingscie 
(was eerst 12 
augustus maar door 
AVC verlengd naar 
14 augustus). 

17.5 Over de wijze van 
handelen bij de tot stand-
koming van het stemad-
vies kan tot drie dagen 
nadat een stemadvies 
aan de kandidaten is 
gezonden, een geschil 
aanhangig worden 
gemaakt bij het Geschil-
lencollege, dat binnen 
zeven dagen na de 
hiervoor bedoelde 
verzending een uitspraak 
doet. Het stemadvies 
wordt gedurende deze 
periode niet aan de leden 
ter kennis gebracht. 

 -3 dagen nadat 
stemadvies aan 
kandidaten is 
verzonden, kan een 
geschil aanhangig 
worden gemaakt. 
 
 
 
 
 -binnen 7 dagen zal 
een uitspraak volgen. 

 13 aug. ‘13 Sluiting geschil-
mogelijkheid. 
Onbekend 

Artikel 18 Stemadviescommissie kandidatenlijst   
18.4 Het stemadvies wordt 

eerst aan alle kandidaten 
voorgelegd, waarna alle 
kandidaten gedurende 
twee dagen het recht 
hebben aan dit advies een 
persoonlijke reactie toe te 
voegen van maximaal 
driehonderd woorden, 
wat onverbrekelijk 
verbonden met het 
stemadvies aan de leden 
ter kennis wordt gebracht. 

Stemadvies aan 
kandidaten waarna 
kandidaten kunnen 2 
dagen een persoonlijke 
reactie toevoegen. 

12 aug. 
‘13 

10 aug.‘13 
 
 
 
 
14 aug. ‘13 

Stemadvies aan 
kandidaten 
gestuurd. 
 
 
Sluiting 
persoonlijke reactie 
bij verkiezingscie 
(was eerst 12 
augustus maar door 
AVC verlengd naar 
14 augustus). 

18.5 Over de wijze van hande-
len bij de totstandkoming 
van het stemadvies kan 
tot drie dagen nadat een 
stemadvies aan de kan-
didaten is gezonden, een 
geschil aanhangig wor-
den gemaakt bij het 
Geschillencollege, dat 
binnen zeven dagen na 
de hiervoor bedoelde ver-
zending een uitspraak 
doet. Het stemadvies 

-3 dagen nadat 
stemadvies aan 
kandidaten is 
verzonden, kan een 
geschil aanhangig 
worden gemaakt. 
 
 
 
 
-binnen 7 dagen zal een 
uitspraak volgen 

 onbekend  
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wordt gedurende deze 
periode niet aan de leden 
ter kennis gebracht. 

Art. Onderwerp Normtijd Norm-
datum 

Werkelijke 
uitvoering 

Toelichting 

Artikel 20 Aanmeldingstermijn kandidaten lid gemeenteraad 
(inclusief lijsttrekker) 

  

20.1 Aanmeldingstermijn 
kandidaten lid 
gemeenteraad (inclusief 
lijsttrekker). 1. De 
aanmeldingstermijn voor 
de kandidaten duurt 
tenminste één maand en 
sluit uiterlijk vier 
maanden voor de dag 
der kandidaatstelling 
ingevolge de Kieswet. 

Aanmeldingstermijn 
kandidaten duurt 
tenminste één maand. 
 
 
 
Vier maanden voor de 
Dag der 
kandidaatstelling.  
 
Dag der kandidaat-
stelling was 4 februari 
‘14 

4 sept. 
‘13 t/m 
4 okt. 
‘13 
 
 
4 okt. 
‘13 
 
4 febr. 
’14 

Vanaf  23 mei 
‘13 
 
 
 
24 juni ’13 
om 20:00 uur 

Mailing 
kandidaatstelling 
 
 
 
Sluiting 
kandidatuur 
lijsttrekker. 
 
Op 10-10-’13 is er 
een bezwaar 
ingediend bij het 
landelijk. 

20.2 De definitieve 
kandidatenlijst dient 
uiterlijk achtentwintig 
dagen voorafgaande aan 
“de dag der kandidaat-
stelling” ingevolge de 
Kieswet te zijn vastge-
steld. 

28 dagen voorafgaande 
aan dag der kandidaat-
stelling 4 februari ’14. 

7 jan. 
‘14 

onbekend  

Artikel 21 Informatieplicht   
21.1 De verkiezingscommissie maakt bij opening van de 

kandidaatstelling de volgende gegevens bekend aan de leden: 
a, b, c, d, e, f, g, en h. 

n.v.t.  

21.1f De datum waarop de 
voorstellen en de 
kandidatenoverzichten bij 
de leden zullen zijn; 

  17aug. ‘13 Verkiezing 
lijsttrekker vanaf: 

21.1g 
en h 

De data waarop de 
uitslagen uiterlijk zullen 
worden gepubliceerd en 
het aanmeldadres. 

  onbekend  

Artikel 24 De lijsttrekker   
24.4 Deze ledenvergadering 

vindt niet later plaats dan 
een week voorafgaande 

Speciale ledenvergade-
ring i.v.m. presentaties 
1 week voorafgaande 

 21 aug. ‘13 
 
 

Presentatie 
kandidaten. 
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aan de sluitingsdatum van 
de interne stemming. 

sluitingsdatum interne 
stemming. 

18 sept.‘13 Verkiezing 
lijsttrekker door 
leden tot en met: 

24.7 Hiertoe zendt de 
verkiezingscommissie 
aan alle stemgerechtigde 
leden uiterlijk acht 
weken na de sluiting van 
de 
kandidaatstellingstermijn, 
een kandidaten-
overzicht van alle 
kandidaten, stemadvies 
(indien van toe-passing) 
en een stembiljet. Indien 
gebruik wordt gemaakt 
van elektronische stem-
systemen ontvangen de 
leden een elektronische 
uitnodiging met een 
koppeling naar het 
elektronische stembiljet 
en zijn kandidaten-
overzicht en (indien van 
toepassing) beschikbaar 
op www.d66haarlem.nl. 

Uiterlijk 8 weken na 
sluiting kandidaatstel-
lingstermijn zendt de 
verkiezingscommissie:      
- een kandidaten-
overzicht, 
 - een stemadvies 
(indien van toepassing) 
en          - een 
stembiljet. 

19 aug. 
’13 
 

23 mei tot 24 
juni ’13. 
 

Mailing 
aanmelding 
lijsttrekker. 

24.10 In een zitting binnen 48 
uur na sluiting van deze 
interne stemming bepaalt 
de verkiezingscommissie 
de uitslag van de 
stemming. 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 sluitings-
datum van de stemming 
zijn ontvangen. De 
commissie maakt de 
uitslag door toezending 
van het proces-verbaal 
“bepaling uitslag post-
stemming” bekend aan de 
kandidaten en het 
bestuur. Het bestuur 
draagt zorg voor de be-
kendmaking aan de leden. 

Binnen 48 uur na de 
sluiting van de interne 
stemming wordt een 
proces-verbaal 
opgemaakt. 

20 
sept. 
’13 

onbekend  

24.11 Binnen veertien dagen 
na de sluitingsdatum 
van de poststemming 
wordt het proces-verbaal 
van de uitslagbepaling 
gezonden aan de 
landelijke verkiezings- 
commissie. Wanneer naar 
oordeel van de landelijke 
verkiezingscommissie de 

Binnen 14 dagen na de 
sluitingsdatum van de 
poststemming wordt 
proces-verbaal 
gezonden aan de 
landelijke 
verkiezingscommissie. 

 onbekend  
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uitslag van de stemming 
niet juist is bepaald, 
treedt zij in overleg met 
het bestuur dat de uitslag 
zo nodig corrigeert, na de 
betrokken verkiezings-
commissie daarover te 
hebben gehoord. 

Artikel 25 interne stemming kandidatenlijst gemeenteraad   
25.2 Hiertoe zendt de 

verkiezingscommissie 
aan alle stemgerechtigde 
leden uiterlijk acht 
weken na de sluiting van 
de kandidaatstellings-
termijn, een kandidaten-
overzicht van alle 
kandidaten, stemadvies 
(indien van toepassing) 
en een stembiljet. 

Uiterlijk 8 weken na 
sluiting 
kandidaatstellings-
termijn wordt 
verstuurd:  
- kandidatenoverzicht 
-stemadvies 
-stembiljet 

29 nov. 
‘13 

17 aug. Tot 
18 sept.’13. 

 

25.6 In een zitting binnen 48 
uur na sluiting van deze 
interne stemming 
bepaalt de verkiezings-
commissie de uitslag van 
de stemming. 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 sluitings-
datum van de stemming 
zijn ontvangen. De 
commissie maakt de 
uitslag door toezending 
van het proces-verbaal 
“bepaling uitslag 
poststemming” bekend 
aan de kandidaten en het 
bestuur. Het bestuur 
draagt zorg voor de 
bekendmaking aan de 
leden. 

Binnen 48 uur na 
sluiting van de interne 
stemming wordt de 
uitslag van de 
stemming bepaald. 

 22 sept.’13 
 

 

25.7 Binnen veertien dagen 
na de sluitingsdatum 
van de poststemming 
wordt het proces verbaal 
van de uitslagbepaling 
gezonden aan de 
landelijke verkiezings-
commissie. Wanneer naar 
oordeel van de landelijke 
verkiezingscommissie de 
uitslag van de stemming 
niet juist is bepaald, 
treedt zij in overleg met 
het bestuur dat de uitslag 
zo nodig corrigeert, na de 

Binnen 14 dagen na de 
sluitingsdatum van de 
poststemming wordt 
het proces verbaal 
gezonden aan de 
landelijke 
verkiezingscommissie. 

 23-10-‘13 
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betrokken 
verkiezingscommissie 
daarover te hebben 
gehoord. 

Artikel 28 Procedure aangaande wethouders   
28.3 De adviescommissie 

bestaat uit de voorzitter 
van het bestuur, de 
lijsttrekker en een door de 
leden te benoemen derde 
lid, waartoe het bestuur 
minimaal tien maanden 
voor de dag der verkie-
zingen een voordracht 
doet aan de ledenver-
gadering. Etc. 

Minimaal 10 maanden 
voor de verkiezingen 
doet het bestuur een 
voordracht voor de 
adviescommissie aan 
de ledenvergadering. 

19 mei 
‘13 

  

28.7 De onder lid 2 van dit 
artikel genoemde 
adviescommissie kondigt 
in het openbaar (mini-
maal via de website van 
de afdeling) aan dat 
kandidaten voor het 
wethouderschap zich 
kunnen melden bij de 
adviescommissie. In de 
aankondiging wordt een 
sluitingsdatum voor 
aanmelding opgenomen. 
Deze sluitingsdatum ligt 
minimaal drie maanden 
voor de dag der 
verkiezingen. 

De adviescommissie 
kondigt minimaal 3 
maanden voor de dag 
der verkiezingen 
kunnen kandidaten 
voor het 
wethouderschap zich 
melden. 

19 dec. 
’13 

19-12-‘13 
 

 

28.9 De onder lid 2 van dit 
artikel genoemde 
adviescommissie draagt t 
op de dag na de dag der 
verkiezingen in vertrou-
wen aan de dan gekozen 
raadsfractie twee 
kandidaten voor die de 
commissie geschikt acht 
voor de positie van 
wethouder. De advies-
commissie draagt voor in 
volgorde van geschikt-
heid. Hierop volgt in 
aanwezigheid van de 
adviescommissie een 
kennismakingsgesprek 
tussen die twee kandi-
daten en de gekozen 
raadsfractie. 

Voordracht 
adviescommissie 
wethouders-kandidaten 
1 dag na de verkie-
zingen. 

20 mei 
‘13 

onbekend  
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D. Overzicht tijdlijn voorbereidingstermijnen gemeenteraadsverkiezingen: 
Omschrijving Art.nr. Totaal 
Conform reglement 14.1/14.2a+b/16.1/18.4/20.1/21.1f/24.4/25.2/25.7/28.7  11 
Niet kunnen achterhalen, 
onbekend 

14.2d+4/17.5/18.5/20.2/21.1g+h/24.7/24.10/24.11/25.6/28.9.  11 

Niet conform reglement n.v.t.    0 
Niet conform reglement, wel 
in overleg met leden 

15.2/17.4/18.4 deels    3 

Totaal   25 
 

 
 
 
 E. Brondocumenten	  
 

1. Motie Lering trekken van 26 november 2014. 
2. Afdelingsreglement van de afdeling Haarlem e.o. van de Politieke Partij Democraten 66 

(Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering D66 Haarlem e.o. (AAV) van 13 februari 
2013) 

3. Notulen AAV van:  13-02-2013 
     21-08-2013 
   11-09-2013 
     4-12-2013 
   14-01-2014 

4. Agenda AAV van: 21-08-2014  
5. Draaiboek AVC 
6. Profiel Wethouder 
7. Brief Openstelling kandidaatstelling lijsttrekker D66 Haarlem 
8. Selectietraject kandidaat-raadsleden en potentiële wethouders (tips voor afdelingsbesturen (en 

lokale fracties); Landelijk Bureau D66, maart 2013. 
9. Uitslag lijsttrekker Verkiezing Gemeente Haarlem GR2014 
10. Uitslag stemming kandidaten, 20 maar 2014 
11. Proces-verbaal verkiezing kandidatenlijst gemeenteraad D66 Haarlem voor de 

Gemeenteraadsverkiezing van 2014, woensdag 23 oktober 2013. 
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