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Notitie PvdA West over de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie in maart 2022 

1 – Inleiding 

In maart 2022 zijn er weer verkiezingen. Dit keer voor de gemeenteraad én voor de 

stadsdeelcommissie. Deze notitie is geschreven door het bestuur van de PvdA afdeling in 

Amsterdam West en gaat met name over de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie in 

West.  

Met name omdat het onze verantwoordelijkheid is met een mooie lijst met PvdA kandidaten 

te komen, voor de nieuwe stadsdeelcommissie. Er moet een aantal besluiten hierover 

worden genomen – met name procedureel – en deze leggen wij bij deze voor aan onze 

Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Wij proberen het zo beknopt te houden als mogelijk. Het geheel spreken wij door met onze 

afdelingsleden op zaterdag 5 juni aanstaande. 

2 – Werving van (nieuwe) kandidaten voor de stadsdeelcommissie 

Het begint uiteraard met het werven van nieuwe kandidaten. Dat doen wij via onze 

gebruikelijke kanalen: wij kijken naar mensen die eerder belangstelling hebben getoond, 

naar onze netwerken (onder de leden en in de buurt) en uiteraard gaan wij na of (de) 

zittende PvdA-leden van de stadsdeelcommissie door willen gaan in de komende periode. 

Daarnaast zullen wij in juni een oproep doen aan alle leden in West of er belangstelling is 

onder hen om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe stadsdeelcommissie. Helaas moet de 

gemeenteraad nog een definitief besluit nemen over de eventuele herziening van het stelsel, 

maar wij willen toch graag de leden alvast peilen hierover. 

Wij zullen aankondigen dat men zich kandidaat kan stellen vanaf heden tot uiterlijk 12 

september van dit jaar. 

3 – De kandidaatstellingscommissie 

Anders dan vier jaar geleden heeft het bestuur besloten om gebruik te maken van een 

kandidaatstellingcommissie. De kandidaatstellingscommissie spreekt met de kandidaten, 

stelt een concept kieslijst op en legt deze voor aan het afdelingsbestuur. Het bestuur legt 

deze lijst, na goedkeuring, voor aan de Algemene Ledenvergadering van de afdeling.    

Wij er heel blij mee dat Denise Klomp, tot voor kort voorzitter van het afdelingsbestuur van 

de PvdA in Nieuw West en Marloes ten Ham, nu lid van het stedelijke PvdA-bestuur, 

onderdeel willen uitmaken van onze kandidaatstellingscommissie. Marloes als lid en Denise 

als voorzitter.  
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De commissie bestaat uit vier personen: naast Denise en Marloes draagt het bestuur ook 

twee bestuursleden voor, Victor Bouman (secretaris in het afdelingsbestuur) en Hans 

Weevers (voorzitter van het afdelingsbestuur). Uiteraard dient de ALV op 5 juni hiermee 

akkoord te gaan. 

4 – De profielschets voor de PvdA leden van de stadsdeelcommissie 

Natuurlijk moet ook duidelijk zijn wat wij verwachten van onze kandidaten voor de 

stadsdeelcommissie. Oftewel: aan de hand van welke criteria komen wij tot een beoordeling 

van degenen die zich kandidaat hebben gesteld. 

De profielschets is als bijlage bij deze notitie gevoegd. Ook deze hebben wij beknopt 

gehouden. Natuurlijk rekenen wij op duizendpoten, maar de belangrijkste vereisten staan er, 

naar onze mening, in.    

5 – De planning oftewel de stappen die moeten worden gezet 

Samenvattend komen wij tot de volgende mogelijke planning: 

- De Algemene ledenvergadering besluit op zaterdag 5 juni aanstaande over de 

procedure voor de kieslijst voor de stadsdeelcommissie voor de periode ’22 – ’26; 

- Men kan zich kandideren voor deze kieslijst uiterlijk 12 september 2021; 

- Vanaf 13 september 2021 praat de kandidaatstellingscommissie met de kandidaten 

voor de kieslijst; 

- Eind oktober krijgt het afdelingsbestuur de concept lijst; 

- Na goedkeuring door het bestuur wordt de concept kieslijst ter besluitvorming 

voorgelegd aan de ALV van de PvdA in West; deze ALV vindt eind november 2021 

plaats; 

- Begin 2022 wordt de definitieve kieslijst door het bestuur ingediend bij de gemeente. 

6 – De besluitvorming door de ALV op 5 juni 

Het bestuur van de PvdA afdeling in West vraagt derhalve op 5 juni aan de ALV akkoord te 

gaan met de hier opgesomde procedure. 

Met name over de genoemde data, de samenstelling van de kandidaatstellingscommissie (en 

het instellen daarvan), en ook de profielschets. In een later stadium (in november van dit 

jaar) leggen wij aan de ALV de definitieve kieslijst voor de verkiezingen in maart volgend jaar 

ter goedkeuring voor. 

Tenslotte: op naar een mooi verkiezingsresultaat!                                  


