
 

Routekaart naar 2022       Bestuur PvdA Amsterdam 
 

In deze Routekaart naar 2022 stippelt het bestuur van de PvdA Amsterdam de route uit naar                
de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het klinkt nog ver weg, maar voor een sterke en             
inspirerend campagne is een goede voorbereiding onontbeerlijk. Als bestuur zijn we           
verantwoordelijk voor het proces en de randvoorwaarden richting de verkiezingen en ook            
voor de uitvoering van de campagne. Door dit nu goed in beeld te brengen, zijn voor alle                 
leden van te voren de te nemen stappen duidelijk en simpel, eerlijk en inzichtelijk, en kiezen                
we voor breed draagvlak. Wij stellen daarom voor deze notitie vast te stellen op de ALV van                 
20 november 2019. 
 
Binnen de PvdA bouwen we voort op het werk van reuzen. Zeker in onze              
sociaaldemocratische stad. We werken vanuit onze landelijke statuten en reglementen,          
aangevuld met de ervaringen en evaluaties van de afgelopen verkiezingen. 
 
In deze Routekaart zijn alle stappen kort beschreven. Veel vergt de komende jaren nadere              
uitwerking. Het is belangrijk om goed de tijd te nemen voor de te nemen stappen, maar ook                 
van belang dat duidelijk is wie welke beslissing neemt. Een goede afstemming en             
communicatie tussen betrokkenen is ook essentieel. Het bestuur voelt zich hier           
verantwoordelijk voor. 
 
De opzet (en strategie) van de campagne-organisatie maakt geen onderdeel uit van deze             
notitie, maar deze raakt hier natuurlijk wel aan. Sommige (permanente)          
campagne-activiteiten zijn daarom ook al gestart, of starten op korte termijn, in            
samenwerking met vrijwilligers en afdelingen. Ook hiervoor is het bestuur          
eindverantwoordelijk. 
 
Hieronder bespreken we per jaar de te nemen stappen, die samen de route volgen naar de                
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
 
2019: start! 
2019 is het eerste volledige jaar voor zowel de nieuwe fractie, onze wethouders en              
duo-raadsleden als het bestuur. Op Amsterdamdagen spreken we ook onze          
stadsdeelbestuurders, afdelingsbestuurders en stadsdeelcommissieleden om onderlinge      
afstemming en samenwerking te versterken.  
 
In de ALV van 26 juni hebben we de prioriteiten van het bestuur 2018-2020 vastgesteld. Dit                
om focus te geven aan alle activiteiten en inzet die we ontplooien: 

1. Duidelijke koers, goede ideeën 
2. Een sterke partij met korte lijnen 
3. Enthousiaste campagnes 
4. Scouting talentontwikkeling, coaching en scholing 

 
Zie daarvoor ook onze korte notitie. 
 
 

 

https://amsterdam.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/460/2015/03/Notitie-prioriteiten-bestuur.pdf


 

2020: inhoud en scouting 
2020 staat wat ons betreft in het teken van inhoudelijke verdieping (koers) en het scouten en                
opleiden van (nieuw) talent met bijvoorbeeld het vernieuwde Entree-traject en de leergang            
Hart voor Amsterdam. Daarnaast trekken we samen met de afdelingen op in aanloop naar              
de evaluatie van het bestuurlijk stelsel en de daaropvolgende stappen richting 2022. 
In november 2020 wordt een nieuw afdelingsbestuur benoemd. Wij willen een onafhankelijke            
commissie vragen om een kandidaatsbestuur samen te stellen, waarin campagne(kracht)          
goed vertegenwoordigd is. 
 
2021: voorbereiding 
2021 zal in het teken staan van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Naast             
de formele stappen die we zetten (en die hieronder worden benoemd), zijn de landelijke              
verkiezingen voor de Tweede Kamer (onder voorbehoud op 17 maart 2021) een goede test              
voor onze Amsterdamse campagne. Hieronder een overzicht van de te nemen stappen in             
2021. Deze worden verder toegelicht op de ALV van 20 november 2019. In 2020 worden               
voor diverse onderdelen al de nodige voorbereidingen door het huidige bestuur getroffen. 
 

- Aanstellen commissie verkiezingsprogramma in ALV (begin 2021) 
- Aanstellen commissie kandidatenlijst en vaststellen profielschets kandidaten GR en         

bestuurders  in ALV (begin 2021) 
 

- Lijsttrekker benoemd in ALV (juni)  
 

- Kandidaatstelling voor lijst (1 september) 
- Presenteren concept-verkiezingsprogramma (eind september) 
- Presenteren kandidatenlijst GR door commissie (eind oktober) 

 
- Vaststellen verkiezingsprogramma in ALV (oktober) 
- Vaststellen kandidatenlijsten in ALV (november) 
- Benoemingsproces eventuele wethouders en stadsdeelbestuurders vaststellen      

(december) 
 
2022: verkiezingsjaar 
Januari tot en met 16 maart 2022: we hebben een lijsttrekker, een programma en een               
kandidatenlijst. Het campagneteam draait op volle toeren en alle inspanningen van de            
afgelopen jaren komen bij elkaar. Het bestuur heeft oog voor nazorg voor de verschillende              
commissies en het eventuele proces voor wethoudersbenoemingen onder        
verantwoordelijkheid van het bestuur. We gaan voor een heel mooie uitslag. En we doen dit               
met elkaar! 

 


