
 
 

      Draaiboek gemeenteraadsverkiezing PvdA Ede 2018  

 
- De afdeling beslist in haar vergadering van 14 november 2016 of er aan de 

gemeenteraadsverkiezing 2018 wordt deelgenomen. * 

- Het bestuur heeft er voor gekozen om de kandidaatstellingscommissie een advies te 

laten uitbrengen aan het bestuur. Formeel stelt het bestuur dan de 

ontwerpkandidatenlijst vast. Dit houdt ook in dat het bestuur bepaalt  wie er als 

lijsttrekker op gaat treden. Hierbij aangetekend dat er regelmatig overleg plaats gaat 

vinden tussen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de 

kandidaatstellingscommissie om zaken goed met elkaar af te stemmen zodat er aan het 

eind van het traject een advies ligt dat gedragen wordt zowel door de commissie als 

door het bestuur.* 

- Mocht de PvdA wederom aan het college deelnemen dan overlegt de fractie met het 

bestuur over de keuze van een kandidaat wethouder. *  

- De afdeling Ede  kiest ervoor om als partij zelfstandig de verkiezingen in te gaan* 

- Het bestuur heeft een kandidaatstellingscommissie ingesteld die op 18 oktober haar 

eerste bijeenkomst heeft gehad . Van deze commissie is onze oud secretaris Aart 

Homoet de voorzitter. 

- In overleg tussen bestuur en fractie aangevuld met Erwin Buter is in een bijeenkomst 

op 1 oktober een eerste opzet gemaakt voor de aanpak van zowel de Tweede Kamer 

verkiezing 2017 als de gemeenteraadsverkiezing 2018. Erwin Buter heeft toegezegd 

om met zijn kennis van de landelijke campagne de trekker te willen zijn van de opzet 

van de campagne in Ede. 

- Het bestuur heeft er voor gekozen een ledenwerfgroep in het leven te roepen ook 

bedoeld om meer vrijwilligers voor de campagnewerkzaamheden beschikbaar te 

hebben. Milona Hovestad heeft op zich genomen de ledenwerfgroep samen te stellen. 

Met het landelijke partijbureau is afgesproken dat zij een ledenwerf workshop gaan 

geven waar onder andere goede voorbeelden van andere afdelingen aan de orde 

komen. 

- Voor het eind van 2016 wordt er een ontwerpverkiezingsprogrammacommissie 

benoemd. Deze commissie waarin naast Edese PvdA leden vertegenwoordigd zijn de 

fractie en het bestuur stelt een verkiezingsprogramma op. 

De algemene ledenvergadering PvdA Ede dient zich uit te spreken over de eerste vier     

      alinea’s die gemarkeerd zijn met een * 

 

 

 

 

 



 


