INTERNE BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING
GEMEENTERAAD
zoals bedoeld in de statuten en reglementen van de Partij van de Arbeid, deel 1, artikel 1.30
DE ONDERGETEKENDE,
(Exact invullen zoals geregistreerd bij de basisregistratie personen (BRP)

Achternaam*):_______________________________

Voorletters:

_______________________________

Roepnaam:

_______________________________

M / V:

_______________________________

Geboortedatum:

______________________________

*) Achternaam
Een persoon die gehuwd is of gehuwd is geweest, dan wel wiens partnerschap geregistreerd is of
geregistreerd is geweest, wordt op de lijst vermeld
1) hetzij met de eigen geslachtsnaam,
2) hetzij, voor zover hij daartoe op grond van artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd
is, met de geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner,
3) dan wel met de eigen geslachtsnaam door middel van een liggend streepje gevolgd door of
voorafgegaan door de geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner.
Aan de naam mogen andere aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd, mits op de gebruikelijke
wijze afgekort.

Paraaf:____________
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Wettig woon- en verblijfplaats volgens de basisregistratie personen (BRP):
Adres: ______________________________________________________________________
Postcode: _________________ Woonplaats: _____________________________________
Land: _____________________ (indien niet woonachtig in Nederland)

Postadres indien bovenstaand adres afwijkend/onvolledig/onduidelijk is:
Enkel in te vullen indien postadres voor de korte duur (tot maximaal de dag van de verkiezingen) afwijkt van de wettige woon- of
verblijfplaats. De reden(en) voor afwijking zijn bekend bij het afdelingsbestuur, dan wel de kandidatencommissie.

Adres:____________________________________________________________________
Postcode:___________________Woonplaats:_____________________________________

Contactgegevens:
Privé: (0_____-________) Werk: (0_____-__________) Mobiel: (06 - _______________)
Emailadres: ______________________________________________________________

Hij/zij verklaart hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het lidmaatschap
van de gemeenteraad van de gemeente ___________________________________
te aanvaarden, ongeacht de plaats die hem/haar op de kandidatenlijst door de kandidaatstellende
afdelingsvergadering in het najaar van 2021 zal worden toegewezen.
Hij/zij verklaart kennis te dragen van de bepalingen in de artikelen van de Statuten en Huishoudelijk
Reglement van de Partij van de Arbeid met betrekking tot de kandidaatstelling en het lidmaatschap
van de gemeenteraad.
Hij/zij verklaart alle informatie die relevant is voor het politiek functioneren als kandidaat voor de te
houden verkiezingen naar waarheid te hebben verstrekt aan de (onafhankelijke)
kandidaatstellingscommissie, de adviescommissie kandidaatstelling en/of het afdelingsbestuur.
Hij/zij verklaart te voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap van de PvdA, dit houdt onder
meer in dat hij/zij:
- inwoner van Nederland is en ingeschreven staat in een gemeentelijke basisregistratie
personen;
- de PvdA geen schade of nadeel zal berokkenen;
- geen lid is van een andere (lokale) politieke groepering en niet namens of voor een andere
(lokale) politieke groepering actief is (bijv. als bestuurder of volksvertegenwoordiger, of op
de kandidatenlijst staat);
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-

weet dat het hoogste gezag in een afdeling bij de ledenvergadering ligt.

Paraaf:____________
Hij/zij verklaart:
- het doel van de PvdA zoals dit is beschreven in het beginselprogramma te onderschrijven;
- de Statuten/Reglementen van de PvdA te kennen;
- de Erecode van de PvdA te onderschrijven, zich eraan te zullen houden, in de geest van de
kernwaarden te zullen handelen en zich ervan bewust te zijn dat deze code niet uitputtend
is;
- hij/zij verklaart zich bewust te zijn van de eigen sociale omgeving en de eventuele risico's in
relatie tot integriteit, weerbaar bestuur en ondermijning;
- het verkiezingsprogramma van de PvdA te onderschrijven en in te stemmen met het
verkiezingsprogramma van zijn/haar afdeling. Als hij/zij van zijn/haar recht van het maken
van een voorbehoud bij het verkiezingsprogramma gebruik maak, dan zal hij/zij de besluiten
van de afdelingsvergadering respecteren. Bij de kandidaatstellende ledenvergadering zal
hij/zij melding maken van zijn/haar voorbehoud(en);
- tijdens de campagne voorafgaand aan de verkiezingen deel te zullen nemen aan
gezamenlijke campagneactiviteiten en zich te houden aan de regels die de PvdA stelt ten
aanzien van voorkeurscampagnes:
a)
vooraf goedkeuring te vragen aan het lokale campagneteam;
b)
gebruik te maken van de bestaande PvdA-huisstijl;
c)
terughoudend te zijn met de inzet van eigen middelen;
d)
geen financiële bijdragen of andere vormen van donaties van bedrijven of
instellingen aan te nemen;
e)
geen gebruik te maken van de betaalde media.
Hij/zij verklaart bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de gemeenteraad:
- lid te worden van het Centrum voor Lokaal Bestuur, de bestuurdersvereniging van de PvdA;
- naast de gewone contributie (voor het partijlidmaatschap) ook aanvullende en specifieke
contributie verschuldigd te zijn. De aanvullende contributie wordt berekend over het bruto
politieke inkomen (exclusief onkostenvergoeding en vakantiegeld). De aanvullende
contributie, 3% van het bruto politiek inkomen, wordt –naast de gewone contributie- via het
landelijk partijbureau geïnd en bestaat uit bijdrages voor het Verkiezingsfonds (1,6%), het
Centrum voor Lokaal Bestuur (1,1%) en opleidingen (0,3%).
- Voor het andere deel, de specifieke contributie, is er een richtlijn vastgesteld door het
Partijbestuur. Deze bedraagt tenminste 2,5% van het politieke inkomen en is bedoeld voor
campagnes van de lokale afdeling. De afdeling maakt hierover -net als over de inning ervanzelf afspraken en deze afspraken komt hij/zij na. De ledenvergadering kan besluiten (een
deel van) het geld te besteden aan bijvoorbeeld scholing of andere activiteiten.
- Een PvdA-raadslid heeft de wil om zich te blijven ontwikkelen en te verbeteren. In het
belang van de inwoner van de gemeente, in het belang van de eigen effectiviteit als
volksvertegenwoordiger en in het belang van de slagvaardigheid en de geloofwaardigheid
van de partij volgt het raadslid jaarlijks onderdelen van het opleidingsprogramma die
worden aangeboden door het Centrum voor Lokaal Bestuur. Hij/zij stemt dit af met de
fractie en het afdelingsbestuur. Dit maakt, waar mogelijk, onderdeel uit van een jaarlijkse
cyclus van functioneringsgesprekken van het raadslid met een vertegenwoordiger van de
fractie en van het afdelingsbestuur.
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Hij/zij verklaart te weten dat je
- als lid van de fractie geen lid kunt zijn van het afdelingsbestuur;
- als lid van de fractie de vergaderingen van het afdelingsbestuur met raadgevende stem kunt
bijwonen.

Paraaf:____________
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Hij/zij verklaart:
- als lid van de fractie de afdelingsvergadering regelmatig op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen in de gemeenteraad en het door de fractie gevoerde beleid;
- in fractieverband samen te werken met de andere PvdA-fractieleden. En zal alles op alles
zetten om de eenheid te bewaren. Hij/zij werkt te allen tijde mee aan de mogelijkheden die
de partij biedt op het gebied van begeleiding en bemiddeling. Indien hij/zij onverhoopt toch
uit de fractie stapt (of het partijlidmaatschap opzegt) wordt de raadszetel opgegeven, zodat
deze terugvalt aan de PvdA. In uitzonderlijke gevallen kan de fractie zelf besluiten tot een
terugroepingsactie van een raadslid. Binnen de procedure die daarvoor in de statuten en
reglementen beschreven staat, kan ook dan de uitkomst zijn dat het betreffende raadslid
zijn/haar zetel teruggeeft aan de PvdA.

Met het ondertekenen van de interne bereidverklaring verklaar ik dat ik de interne bereidverklaring
onderschrijf en zal naleven.
Datum en Plaats:
Handtekening kandidaat:

NB 1: Het niet volledig invullen van en/of het aanbrengen van wijzigingen maken dit formulier ongeldig.
NB 2: Indien iemand de interne bereidverklaring niet kan onderschrijven, kan hij/zij geen kandidaat zijn voor
een vertegenwoordigende functie namens de partij

Deze bereidverklaring dient per omgaande geretourneerd te worden aan:
Secretaris afdeling:
__________________________
___________________________
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