
 

 

VVD Wijdemeren 

Kaderstellend advies GR verkiezingen 2022 zoals vastgesteld tijdens  

 de Algemene Leden Vergadering (ALV1) van 31 mei 2021 

1. Leden kunnen tot 1 september 2021 voorlopige kandidaten voordragen dan wel zich als 
voorlopig kandidaat aanmelden voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en ontvangen 
daartoe in juni 2021 een uitnodiging van het bestuur; 

 
2. Op de Algemene Leden Vergadering (ALV2) van uiterlijk 1 november 2021 wordt 

vastgesteld: 1) de voorlopige groslijst, 2) de lijsttrekker en 3) het verkiezingsprogramma; 
 

3. Uiterlijk 4 weken vóór de ALV(2) van uiterlijk 1 november zal het bestuur aan de leden 
toesturen: 1) de concept voorlopige groslijst in alfabetische volgorde; 2) het 
conceptverkiezingsprogramma; 3) informatie met betrekking tot de door het bestuur 
voorgestelde kandidaat-lijsttrekker; 

 
4. De definitieve kandidatenlijst en de volgorde van kandidaten op die lijst wordt vastgesteld 

door middel van een Algemene Leden Vergadering (ALV3) welke zal plaatsvinden in de 
tweede helft van november 2021, uiterlijk 1 december 2021; 

 
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle handelingen en acties ter voorbereiding van de 

GR verkiezingen, en zal daartoe een Kandidaatstellingscommissie en een Commissie 
voor het Verkiezingsprogramma instellen welke het Bestuur adviseren; het Bestuur blijft 
verantwoordelijk voor het voorleggen aan de Leden; 
 

6. Kandidaten ondertekenen het Kandidaatstellingsformulier alsmede de VVD-
integriteitsverklaring, en overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag voor politieke 
ambtsdragers; 

 
7. Het “Profiel Gemeenteraadsverkiezingen 2022” zoals gepubliceerd op de VVD-site, 

alsmede een goede spreiding over de kernen is leidraad in de 
kandidaatstellingsprocedure. Daarnaast is het streven om de definitieve kandidatenlijst 
op te bouwen uit een gelijk aantal mannen en vrouwen, afwisselend gerangschikt op de 
definitieve kieslijst; 
 

8. Tijdens de in dit advies genoemde Algemene Leden Vergaderingen zullen alle voorlopige 
kandidaten aanwezig zijn gedurende de hele vergadering; 

 
9. De mogelijkheid om een lijstduwer aan te wijzen wordt opengehouden; 

 
10. De kandidatenlijst zal bestaan uit tenminste 10 kandidaten; 

 
11. De beperking op dubbelmandaten zoals omschreven in de Statuten artikel 24.4 blijft van 

kracht; 
 

12. Tijdens de ALV(2) van uiterlijk 1 november wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld. 

Leden kunnen schriftelijk of per email amendementen indienen tot uiterlijk een week voor 

de ALV.  


