
 
Agendapunt voor de ledenvergadering van 20-12-17 
 

Werkwijze verkiezingsprogramma raadsverkiezingen van  
november 2018 
 
(De afdelingsvergadering stelt het draaiboek vast voor de voorbereidingen 
van de gemeenteraadsverkiezingen. Daaronder vallen in elk geval de 
werkwijze bij het opstellen van het ontwerpverkiezingsprogramma, de 
profielschets en de ontwerpkandidatenlijst. Het is belangrijk in het 
draaiboek een tijdpad op te nemen waarin alle werkzaamheden vermeld 
staan.)   

De PvdA West-Betuwe begint na te denken over het 
verkiezingsprogramma 2019-2022. Hoe willen wij die nieuwe gemeente 
vorm geven? Wat is daarbij belangrijk? 
 
De PvdA landelijk geeft het advies om daarbij juist te focussen op lokale 
thema’s.  
Zij geeft de volgende tips: 
a. Breng in kaart welke thema’s in welke buurt of wijk spelen   

b. Breng in kaart welke thema’s bij welke doelgroep spelen   

c.  Zoek kandidaten en ambassadeurs bij deze thema’s en doelgroepen   

d. Voer campagne waar je al sterk bent   

e. Maak een inschatting van kansen en bedreigingen   

f. Voer online en in de wijk campagne met de juiste thema’s voor de juiste 
groep  

Als we dat vertalen naar onze nieuwe gemeente West Betuwe dan 
sluiten  vooral de punten a,b en f bij onze lokale situatie aan.  

We moeten focussen op concrete projecten in zoveel mogelijk dorpen, 
die leven in die dorpen en die aansluiten bij waar de PvdA voor staat:  

Samen, eerlijk voor iedereen, hulp voor de mensen die dat nodig 
hebben. 

Het bestuur stelt de ALV voor om een ‘verkiezingsprogrammacommissie’ 



in te stellen.  

Daarbij wordt gedacht als voorzitter-coördinator aan Karel van Koppen, 
wonende in Geldermalsen, en als leden 3 raadsleden uit de 3 
verschillende gemeentes te weten: ….. uit Neerijnen, Fred Kloppenborg 
uit Lingewaal (alternatief kan zijn Richard Hoogveld) en Annet IJff uit 
Geldermalsen.  

Zij zullen de komende maanden afhankelijk zijn van uw inbreng. Wat 
leeft er als wens in uw dorp? Een veiliger fietsroute naar school, een 
brede school, een dorpsraad, een ontmoetingspunt voor het dorp, een 
buurtbus? Voldoet die wens aan de PvdA-uitgangspunten? Zij zullen u 
de komende maanden daarnaar vragen. 

Tijdpad: De programmacommissie legt een eerste concept-concept voor 
aan de ALV van 25 april 2018.  Daardoor hebben de mensen, die 
overwegen zich kandidaat te stellen alvast een idee, hoe het 
verkiezingsprogramma er uit gaat zien. Zij kunnen dan alsnog ook 
inbreng leveren.  Het concept-verkiezingsprogramma wordt  rond half 
augustus 2018 aan de leden toegestuurd en op de algemene 
vergadering van 29 augustus 2018 vastgesteld.  

Op diezelfde datum zal ook de kandidatenlijst worden vastgesteld. 

Het bestuur stelt de ALV voor in te stemmen met deze werkwijze 
verkiezingsprogramma. 

   

  


