
Instellingsbesluit lijstadviescommissie LAC  - PS 2023 

Taak 
De lijstadviescommissie stelt voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op. De leden van 
de afdeling worden door middel van dit lijstadvies geadviseerd over een mogelijke volgorde 
van de kandidatenlijst.  

Werkwijze 
Om tot dit lijstadvies te komen maakt de lijstadviescommissie gebruik van de volgende 
zaken:  

• Het cv van de kandidaat  
• Het gesprek met de kandidaat, waarin gekeken wordt naar:  

o aansluiting bij het opgestelde profielkandidaat-leden provinciale staten;  

o aansluiting bij het profiel van de toekomstige fractie.  

De plek van de kandidaat op het lijstadvies wordt eerst aan de kandidaat voorgelegd, 
waarna alle kandidaten gedurende vier dagen het recht hebben aan dit advies een 
persoonlijke reactie toe te voegen van maximaal 300 woorden, hetwelk 
onverbrekelijk verbonden met het lijstadvies aan de leden ter kennis wordt gebracht 
(art. 6.13 lid 3 HR).  

Samenstelling 
De commissie zal bestaan uit vijf personen, te weten: 

• Sebastiaan Nieuwland (voorzitter van de commissie) – Sebastiaan is Burgemeester 
van Uitgeest 

• Monique Bonsen – Monique is Burgemeester van Koggenland 

• Ronald Mauer – Ronald is lid van het regiobestuur en was lid van het dagelijks 
bestuur van stadsdeel Nieuw-West. 

• Jurenne Hooi – Jurenne bekleedt diverse toezichtsfuncties (o.a. lid RVC van de Key) 
en is adviseur op het gebied van inclusie, armoedebestrijding en governance. Zij was 
lid van de LAC voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam. 

• De Lijsttrekker 

Opdracht 
De LAC heeft als opdracht het opstellen van een advies voor de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit doet de LAC aan de hand van een individuele volgorde. De 
LAC maakt hierbij een advies voor de plekken 2 tot en met 20. 

De LAC houdt rekening met een juiste afspiegeling van de samenleving op de kieslijst. De 
LAC streeft naar een zo hoogstaande lijst, met een juiste balans tussen persoonlijke 
kwaliteiten en teamkwaliteiten.  

De LAC stelt vooraf heldere procedures op zodat de werkwijze een open en transparant 
proces betreft.  


