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(P-RVC) D66 Noord-Holland  

 

De Permanente Regionale Verkiezingen Commissie (P-RVC) wordt opgericht naar aanleiding van de 
Evaluatie van de verkiezingen van Provinciale Staten van 2019. 

In dit evaluatierapport wordt enerzijds gewaarschuwd voor te veel personele overlap tussen bestuur 
en commissies en wordt anderzijds de noodzaak benadrukt tot afstemming tussen verschillende 
commissies en/of activiteiten. 
 
Het regiobestuur constateert, mede op basis van de evaluatie, dat continuïteit van activiteiten rond 
campagne, programma en verkiezingen nadrukkelijk een aandachtspunt vormt. Permanente 
(provinciale) commissies functioneren bepaald niet optimaal in een cyclus die maar eens in de 4 jaar 
écht de aandacht vereist. Behoud en overdracht van betrokkenheid, kennis en ervaring blijkt een 
belangrijk punt van zorg. 
 
Een en ander kan worden ondervangen door het instellen van een permanente commissie die de 
regie gaat voeren over het totaal aan activiteiten, en die, waar nodig en/of gewenst, ondersteuning 
kan bieden aan de diverse commissies en project- en werkgroepen die bij alle verkiezingen aan de 
orde zijn. 
 

Vacatures: voorzitter en leden P-RVC 

De Permanente Regionale Verkiezingen Commissie (P-RVC) heeft tot taak een strategische, tactische 
en praktische invulling te geven aan de permanente activiteiten rond verkiezingen.  

D66 Noord-Holland zoek een enthousiasmerende en kundige voorzitter en dito leden voor deze  

commissie, die verantwoordelijkheid willen nemen en oog hebben voor resultaat.. 

Concreet is de P-RVC verantwoordelijk voor het organiseren van en deelnemen aan de diverse 
campagne-activiteiten bij de provinciale verkiezingen, en het ondersteunen of mede-organiseren 
daarvan bij de andere verkiezingen. 
 
Waar het gaat om de provinciale verkiezingen is zij voorts specifiek verantwoordelijk voor het 
voorbereiden van het instellen (door de ARV) van een Lijst Advies Commissie (LAC) en een 
Programmacommissie, en verricht zij de door de Kieswet en Kiesraad voorgeschreven 
werkzaamheden. Wat dit laatste betreft biedt zij ook desgewenst of waar nodig ondersteuning aan de 
afdelingen in de regio. 

P-RVC-leden zullen, als ‘linking pin’, met regelmaat deelnemen aan vergaderingen van het 
regiobestuur, teneinde in de regio een consistente gedragslijn en verantwoording te verzekeren. 

Taken in het kader van de campagne 

De P-RVC is de permanente campagnecommissie van de regio Noord-Holland, en ontplooit bij alle 
verkiezingen campagne-activiteiten: als verantwoordelijke voor de provinciale campagne, als 
ondersteuner bij de gemeentelijke campagnes en in een regionaal leidende rol bij de landelijke 
campagnes. 

Zij onderhoudt goede contacten met gemeenteraadsfracties, om politieke inhoud op te halen en acties 
af te stemmen, en maakt een langetermijnplanning (een campagnekalender). 

De commissie zorgt er voor dat politieke inhoud wordt vertaald naar campagne-uitingen die aansluiten 
bij de interesses, belangen en zorgen van kiezers in de regio, bedenkt samen met andere stakeholders 
campagnestrategieën, acties en thema’s en zorgt ervoor dat er een slagvaardige organisatie staat die 



kan beschikken over een grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Zodat politieke standpunten en het 
beleid van D66 bij het publiek over het voetlicht komen en verkiezingen worden gewonnen. 

Taken in het kader van het programma 

De P-RVC houdt zich bezig met de vorming van politiek gedachtegoed, bereidt de instelling voor (door 

de ARV) van een Programmacommissie voor de provinciale verkiezingen voor en neemt daar aan 

deel. Zij is op dit terrein vraagbaak en ondersteuning voor de gemeentelijke programmavorming. 

Taken in het kader van verkiezingen: 

Wat betreft de regio vervult de P-RVC de rol van Regionale Verkiezingscommissie, i.c. het openstellen 
van de kandidaatstelling en beschikbaar maken van alle documenten, het verzamelen van de 
kandidaatstellingen en het voorbereiden van de instelling (door de ARV) van een Lijst Advies 
Commissie. Voorts is zij steun en toeverlaat voor afdelingen wat betreft het formele verkiezingsproces. 
 

Competenties voorzitter: 

• Enthousiaste teambouwer 

• Politiek sensitief 

• Creatief 

• Delegeren 

• Verantwoordelijkheid nemen 

• Organisatie (zowel opzet als performance) 

• Aansturing van de commissie. 

Competenties leden: 

• Aanjagen 

• Ervaren procesbegeleider 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden 

• Tactvol / diplomatiek 

• Verbinden 

• Verantwoordelijkheid nemen 

• Doener 


