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Deelname besluit PSNH2019
Het lijkt ver weg en de verkiezingen voor de gemeenteraden moeten nog plaats vinden, maar toch is het van belang
dat er gekeken gaat worden naar de Provinciale Staten verkiezingen van 2019. Deze vinden plaats (naar
verwachting) op 20 maart 20191. Volgens de Statuten en Huishoudelijk Reglement van D662 dient er volgens artikel
6.11 twaalf maanden voor de verkiezingen op de Algemene Regio Vergadering (ARV) besloten te worden over
deelname. Het deelnamebesluit omvat tevens ten minste de punten genoemd in artikel 6.12. Op de ARV van 27
januari 2018 wordt door middel van dit deelname besluit een beslissing genomen over deelname door de leden van
D66 Noord-Holland.

a) Besluit tot deelname
D66 neemt deel aan de Provinciale Staten verkiezingen van 2019 in de Provincie Noord-Holland. D66
neemt zelfstandig deel aan deze verkiezing.

b) De vaststelling van profielen
Het profiel van Lijsttrekker en overige kandidaten worden vastgesteld zoals opgenomen in Profiel
kandidaten PSNH 2019.

c) Kandidaatstelling en stemming lijsttrekker
De kandidaatstelling voor de lijsttrekker loopt van maandag 23 april 2018 tot en met vrijdag 25 mei 2018.
Voor de kandidaatstelling van de lijsttrekker zijn ondersteuningsverklaringen nodig. Het benodigde aantal
ondersteuningsverklaringen is 1% (afgerond naar boven) van het aantal stemgerechtigde leden van D66
in Noord-Holland. Peildatum voor het bepalen van het aantal stemgerechtigde leden voor de
ondersteuningsverklaringe is 01 april 2018. De stemming voor de kandidaatlijsttrekker loopt van vrijdag
08 juni 2018 tot en met vrijdag 22 juni 2018. Stemgerechtigde leden voor de stemming worden tot
maximaal een week voor aanvang van de stemming bepaald. Op zondag 24 juni kan de uitslag worden
medegedeeld aan de kandida(a)t(en), Regiobestuur en Landelijke VerkiezingsCommissie. Bij de
stemming voor de lijsttrekker dient minimaal 1 kandidaat ingevuld te worden.

d) Kandidaatstelling en overige kandidaten
De kandidaatstelling voor de overige kandidaten loopt van woensdag 27 augustus 2018 tot en met vrijdag
28 september 2018. Het samenstellen van het stemadvies duurt ten minste 28 dagen (artikel 6.8) 2 en
zal ingaan na het sluiting van de kandidaatstelling op maandag 01 oktober 2018 en loopt tot en met
zaterdag 03 november 2018. Voor communicatie en bezwaren worden in de planning 2 weken
uitgetrokken, de gebaseerd op de termijnen voor communicatie en bezwaar volgens artikel 6.82. Het
kandidatenboek is voor aanvang van de stemming gereed (donderdag 22 november 2018). De stemming
voor de overige kandidaten loopt van vrijdag 23 november 2018 tot en met vrijdag 07 december 2018
Stemgerechtigde leden worden tot maximaal een week voor aanvang van de stemming bepaald. Op
1
2

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten
https://d66.nl/publicaties/statuten-en-huishoudelijk-reglement/
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zondag 09 december 2018 kan de uitslag worden medegedeeld aan de kanida(a)t(en), Regiobestuur en
Landelijke VerkiezingsCommissie. Bij de stemming voor de overige kandidaten moeten minimaal 20 en
maximaal 30 kandidaten door de leden ingevuld worden. Ook kan gekozen worden het lijstadvies te
volgen.

e) Voorkeursacties en kandidatenboek
Voorkeursacties kunnen worden gehouden volgens artikel 7 lid 5 van het Regioreglement 3. Daarnaast
zal er een kandidatenboek van de kandidaten opgemaakt worden. De pagina van de kandidaat zal
voldoen aan de eisen zoals omschreven in artikel 7 lid 5.c van het Regioreglement.

f) Minimum percentage stemmen overige kandidaten
Om op de definitieve lijst te worden geplaatst dienen de overige kandidaten individueel op minimaal 5%
van de geldige stembiljetten te zijn vermeld.

g) Maximum kandidaten op de kandidatenlijst
Het maximum te plaatsen kandidaten op de kandidatenlijst is 504. De samenstelling van deze 50
kandidaten is: 1 lijsttrekker en maximaal 49 kanidaten waarvan maximaal 5 lijstduwers. Indien gewenst
kunnen minder kandidaten op de lijst geplaats worden.

h) Lijstadviescommissie
Het bestuur komt met een nader voorstel voor het instellen van de lijstadviescommissie.

i) Gedeputeerdencommissie
Het bestuur komt met een nader voorstel voor het instellen van de gedeputeerdencommissie.

j) Verkiezingscommissie
De verkiezingscommissie wordt gekozen door de ARV. Beoogd wordt deze te laten bestaan uit ten
minste uit de algemeen secretaris van het Regiobestuur. In totaal bestaat de verkiezingscommissie uit
minimaal 3 leden.

k) Lijstduwers
Het bestuur te opdracht te geven om maximaal 5 lijstduwers voor te dragen aan de ledenvergadering
om toe te voegen aan de kandidatenlijst op de onderste 5 plaatsen.

l) Afdrachtregeling
De hoogte van de afdracht voor politieke vertegenwoordigers en politiek bestuurders bedraagt 5%.
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https://noordholland.d66.nl/publicaties/regio-reglement-d66-noord-holland-2/
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten/kandidaatstelling/kandidaten
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