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versie: vastgesteld door afdelingsbestuur 15 november 

 
Op 14 december stellen de leden van PvdA Amsterdam de kandidatenlijst vast. 
Alhoewel we met z’n allen (en de kandidaten voorop) een overtuigende campagne 
gaan voeren, weten we nu al dat niet alle kandidaten een plaats in de gemeenteraad 
krijgen. Hoe gaan we om met de niet-geplaatste kandidaten? In deze notitie 
beschrijven we de uitgangspunten.  

Om te beginnen: we kennen sowieso een partijcultuur waarin de betrokkenheid van alle 
leden bij het werk in de gemeentepolitiek gewaardeerd en maximaal benut wordt. Ideeën, 
opinies, initiatieven vanuit de vereniging: ze voeden en ondersteunen de fractieleden in de 
gemeenteraad en in de stadsdelen. 

Van de kandidaten op de lijst mogen we in de komende jaren sowieso een actieve en 
betrokken houding verwachten, en we willen hen daarin extra faciliteren. Door (naast de 
samenwerking binnen de fracties) de onderlinge communicatie tussen alle kandidaten 
blijvend te stimuleren, zijn de lijnen kort en blijft de groep behouden. Het bestuur neemt in 
het najaar van 2018 het initiatief voor een bijeenkomst met de fractie en de niet-gekozen 
kandidaten.  

Duo’s  

In het huidige Reglement van Orde Amsterdam is de positie van het duoraadslid beschreven: 
een raadscommissielid, niet zijnde een lid van de raad. “Duoraadsleden moeten op de 
kandidatenlijst van een fractie hebben gestaan en worden voorgedragen door een fractie. 
Het maximumaantal duoraadsleden wordt door de raad bepaald. In 2006 is door de raad 
besloten dat er maximaal vier duoraadsleden per fractie kunnen zijn.” In de verordening op 
de raadscommissies zijn enkele aanvullingen bepalingen opgenomen. 

Het aanstellen van duo’s kent verschillende redenen: 

- aanvullende, specifieke expertise binnen halen; 
- extra capaciteit voor het raadswerk; 
- ruimte bieden aan mensen met ambitie en talent om raadswerk op te pakken. 

De fractie besluit over het aanwijzen van duoraadsleden. Met een kort profiel wordt duidelijk 
gemaakt welke capaciteit/expertise benodigd is, en alle personen op de lijst worden in staat 
gesteld hierop te reageren. De fractie selecteert en draagt voor. Het bestuur wordt 
geïnformeerd over dit proces en kan hierover in overleg treden met de fractie.  

Over duur van duoraadslidmaatschap en vergoeding besluit de fractie.  


