
 

Selectieprocedure 

voor het selecteren en verkiezen van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022  

gebaseerd op de handreikingen gegeven in het handboek gemeenteraadsverkiezingen 2022 van de 

ChristenUnie 

 

Voorstel tot selectieprocedure, definitief vast te stellen door de leden op 16 februari 2021 

  



Selectiecommissie 

De selectiecommissie zal bestaan uit: 
- Het gehele bestuur. 
- 1 ‘extern’ persoon: het bestuur wil naast zichzelf een persoon toevoegen aan de selectieprocedure 
die op een wat grotere afstand staat, maar gevoel heeft voor de dynamiek die een rol speelt bij een 
raadsfractie. Het doel hiervan is te komen tot een transparante, afgewogen selectie. 
 

Naast de selectiecommissie zullen de volgende personen actief zijn in gedurende het proces: 
- De lijsttrekker zal als eerste vastgesteld worden, deze persoon krijgt adviserende rol;  
- Er zal een vertrouwenspersoon beschikbaar zijn, waar potentiële kandidaten met vragen over het 
proces terecht kunnen.  
 

Selectieprocedure 

De selectieprocedure is hieronder weergeven in de vorm van een agenda, met daarbij de 
aandachtspunten per ‘periode’: 
  
16 februari 2021 – Ledenvergadering  waarin we selectiecommissie en –procedure vaststellen. 
 
In aanloop naar en op deze ALV roepen we leden op om voor een plaats op de lijst te solliciteren. 
Leden kunnen anderen ook voordragen, met diens instemming. Sollicitanten en/of voorgedragen 
personen hoeven (nog) niet per se lid van de ChristenUnie te zijn, uiteraard moeten ze wel bereid zijn 
dat te worden. 
We maken duidelijk aan welke eisen kandidaten moeten voldoen, zie hiervoor de profielschetsen 
voor raadsleden en fractie. Zowel (aankomend) politiek talent als ook lijstduwers. 
Sollicitanten kunnen hun belangstelling kenbaar maken via het e-mail adres: 
selectie@apeldoorn.christenunie.nl  
Leden hebben zeven weken om hun belangstelling kenbaar te maken – liefst met motivatie, tot en 
met 6 april 2021. 
 

 

6 april 2021 – Sluiting termijn voor sollicitaties. 
 

12 april-18 juni 2021 – Voeren van gesprekken met zittende 
raadsleden/fractievertegenwoordigers en diegenen die zich gemeld hebben tijdens de 
aanmeldperiode. 
 

18 mei 2021 – Bestuursvergadering waarin we de lijsttrekker aanwijzen. 
Vanaf dit moment gaat lijststrekker adviserende rol spelen bij samenstelling lijst. De gehele lijst zal 
tijdens een ALV vastgesteld worden door de leden. 
 

Juni – Sept – lijstduwers zoeken 

Afhankelijk van hoeveel mensen zich aangemeld hebben en daarvan een plekje op de lijst krijgen, 
zullen we deze periode gebruiken om in totaal ongeveer 25 kandidaten op onze lijst te krijgen, die 
gezamenlijk een brede afspiegeling zullen zijn van onze achterban.  
  
5 oktober 2021 - Bestuursvergadering waarin we de concept-kandidatenlijst definitief vaststellen.   
Concept bevat tenminste: (1) toelichting op gevoerde proces; (2) geadviseerde volgorde van de 
kandidatenlijst en (3) motivatie daarvan.   
  
November 2021 – Algemene Ledenvergadering 
Hierin komt in ieder geval aan de orde het vaststellen van de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het vaststellen van de lijst betekent ook het einde van de 
selectieprocedure. 
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