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Instellingsbesluit  
Lijst Advies Commissie PS2019 

 
 
 

De Algemene Regio Vergadering van D66 in Noord-Holland bijeen op 9 juni 2018 stemt in met het instellen van de 
Lijst Advies Commissie (LAC) van de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2019 (PS2019). 
Het bestuur streeft naar een evenwichtige en gevarieerde samenstelling van de LAC waarbij ook een extern lid 
deel van uit maakt. Dit instellingsbesluit bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 De LAC bestaat uit de volgende personen: 
a. Michiel Uitdehaag (voorzitter) 
b. Frans van Drimmelen 
c. Melanie van der Horst 
d. Arthur Helling 
e. Lijsttrekker D66 Noord-Holland PS2019 

 

 De LAC zal tot een evenwichtig besluit komen waarbij er gekeken wordt naar de volgende aspecten: 
a. individuele competenties en persoonlijkheid, 
b. samenwerking in een mogelijke fractie, 
c. verdeling over de provincie waarbij getracht wordt een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te 

verkrijgen uit de gehele provincie, 
d. verdeling waarbij alle inwoners van de provincie vertegenwoordigd worden. 

 

 De LAC zal contact opnemen met de kandidaten om met individueel met hen te spreken. 
 

 De LAC zal de lengte van het gesprek bepalen. 
 

 De LAC zal een of meerdere voorstellen doen voor een gespreksmoment waarbij kandidaten wordt 
verwacht dat kandidaten zich flexibel opstellen bij het gespreksmoment voorstel. 

 

 De interviews vinden plaats tussen maandag 1 oktober 2018 en uiterlijk zaterdag 3 november 2018. Het 
advies van de LAC zal op uiterlijk zaterdag 3 november 2018 klaar zijn. Indien mogelijk kan dit advies ook 
eerder klaar zijn. De LAC informeert de Regionale Verkiezing Commissie (RVC) wanneer de LAC klaar is 
met het advies. De RVC kan vervolgens controleren of eventuele bezwaren op tijd worden ingediend.  
 

 Het individuele advies zal eerst aan iedere kandidaat individueel worden medegedeeld met een motivatie 
van de LAC van 3-5 regels. Deze motivatie wordt ook opgenomen in het kandidatenboek.  
 

 De kandidaat heeft vervolgens 4 kalenderdagen (werk dagen, weekend dagen en vakantie dagen) het 
recht om te reageren met maximaal 300 woorden. Deze reactie zal door de RVC worden opgenomen in 
het kandidatenboek.  
 

 De LAC is te bereiken (niet eerder dan 1 oktober 2018) op lac@d66noordholland.nl. De RVC is te bereiken 
op rvc@d66noordholland.nl. 
 

 Over de wijze van handelen bij de totstandkoming van het lijstadvies kan tot 3 kalenderdagen nadat het 
individuele advies aan de kandidaat is verzonden een geschil bij het Geschillencollege aanhangig worden 
gemaakt. Het Geschillencollege doet binnen 7 dagen na de hiervoor bedoelde verzending uitspraak. Het 
definitieve lijstadvies wordt gedurende deze periode niet gepubliceerd. 
 

 Na afronding van het advies zullen de voorzitter van de LAC en het regiobestuur verantwoording afleggen 
aan de ARV. 
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