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Commissie gelijk speelveld - PvdA Amsterdam
Het afdelingsbestuur van PvdA Amsterdam laat zich bij de lijsttrekkersverkiezing in 2017
bijstaan door een adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd adviseert over de manier
waarop een eerlijke verkiezing kan worden georganiseerd waardoor alle kandidaten een
gelijk speelveld moeten kunnen ervaren, de verkiezing ordentelijk verloopt en waarbij de
Amsterdamse PvdA versterkt wordt.
De commissie bestaat uit de volgende partijgenoten:
• Erik Jurgens, rechtsgeleerde en voormalig politicus
• Jan Westhoff, oud-rechter
• Marian Dekker, oud-burgemeester en oud-politica
• Hayte de Jong, adviseur public affairs en oud-adviseur politiek leider PvdA
• Gert-Jan den Besten, MfN-registermediator
De leden van de adviescommissie zijn noch zelf kandidaat, noch door familiebanden of
anderszins op zodanige wijze verbonden met een kandidaat, dat getwijfeld zou kunnen
worden aan hun onafhankelijkheid.
De commissieleden functioneren zonder last of ruggespraak.
Doelen
De commissie draagt bij aan:
- goede en eerlijke spelregels voor de lijsttrekkersverkiezing;
- samenwerking tussen de kandidaten waardoor een gemeenschappelijke aanpak voor
de campagneperiode ontstaat;
- mede de voorwaarden scheppen voor een succesvolle, gezamenlijke campagne voor
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, waarin de PvdA Amsterdam als geheel het
beste tot z’n recht komt.
Voorafgaand aan kandidaatstelling
De adviescommissie kan advies geven over de voorbereidingen voor de
lijsttrekkersverkiezing richting het afdelingsbestuur.
Na de kandidaatstelling: individuele gesprekken
De adviescommissie gaat in gesprek met de individuele kandidaten. Tijdens dit gesprek
worden ideeën en beelden uitgewisseld over de motivatie tot kandidaatstelling en de
invulling van de verkiezingsperiode. De profielschets voor het lijsttrekkerschap is daarbij
leidend. Aanvullende voorwaarden die zijn opgesteld voor het goed verloop van de
verkiezingsperiode komen eveneens aan de orde.
Deze gesprekken leiden tot:

-

een beeld van de manier waarop kandidaten met elkaar omgaan in de
verkiezingsperiode, samengevat in een voorstel voor normen/spelregels (‘code of
conduct’);
een advies richting het bestuur over het voldoen aan de criteria zoals opgenomen in
de profielschets (marginale toets). Het bestuur besluit of aan de marginale toets
wordt voldaan.

Na de kandidaatstelling: groepsgesprek
Onder leiding van de adviescommissie gaan de kandidaten met elkaar in gesprek over de
verkiezingsperiode. Doel is te komen tot afspraken over de wijze waarop kandidaten de
strijd met elkaar aan gaan voor het lijsttrekkerschap. Een voorstel voor normen/spelregels
wordt hierbij besproken en na bereikt draagvlak gezamenlijk bekrachtigd.
Tijdens verkiezingsperiode
Tijdens de verkiezingsperiode (campagne en ledenraadpleging) kan de adviescommissie
gevraagd worden en/of ongevraagd adviseren over de gang van zaken. Aanleiding kan
bijvoorbeeld een vraag van één van de kandidaten of een specifieke gebeurtenis of actie zijn.
De adviescommissie geeft het bestuur daarover advies. Onderdeel van het advies kan zijn
om het advies openbaar te maken.
Het spreekt voor zich dat in de ideale situatie, de adviescommissie niet ingeschakeld hoeft te
worden tijdens de verkiezingsperiode.
Na de verkiezingsperiode
Als de verkiezingen zijn afgelopen kan de commissie nog adviseren over eventuele nazorg en
een goede afronding van het verkiezingsproces.

