
 
 
 
 
 
Afdeling Hof van Twente 
  
Aan alle leden van de PvdA-afdeling Hof van Twente 
 
 
Onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Delden, 28 april 2013 
 
 
Beste partijgenoten, 
 
Zoals u bekend is, zijn er in maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen. We willen samen met u 
op zoek naar goede kandidaten. De basis daarvoor is het fractieprofiel. Daarin staat aan 
welke eisen/samenstelling de fractie, de fractieleden en de fractievoorzitter moeten voldoen. 
Dit profiel – dat door de Algemene Ledenvergadering op 21 maart is vastgesteld – vindt u als 
bijlage bij deze brief. 
 
Nog een basis voor goede kandidaten is de kandidaatstellingscommissie, die bijna rond is. 
De commissie zal bestaan uit Bernard Ziel, Verona de Vries, Margot Gunderman, mijzelf als 
afdelingsvoorzitter en eventueel nog een vijfde kandidaat. Deze commissie zal een selectie 
maken van de kandidaten en een advies aan het bestuur uitbrengen over de kandidatenlijst. 
 
En dan komen we bij het belangrijkste: om te komen tot een (grote) kandidatenlijst, hebben 
we natuurlijk wel geschikte kandidaten nodig. Wij nodigen u dan ook van harte uit om ons 
daarin te ondersteunen door één van de volgende acties: 
 
• Wilt u raadslid worden, stuur dan voor maandag 3 september 2013 een brief, voorzien 

van een motivatie aan het bestuur. Deze informatie wordt uiteraard vertrouwelijk 
behandeld. De schriftelijke aanmelding graag richten aan: 

 Secretariaat PvdA Hof van Twente 
 p/a Mw. C. Pot 
 Enterweg 9 
 7475 TK  Markelo 
 E-mail chantalpot@gmail.com 
 
• Als u zich alleen als ‘lijstduwer’ wilt aanmelden, geldt dezelfde procedure. In uw brief dit 

dan wel graag duidelijk naar voren laten komen. Het bestuur en fractie stellen zich wel 
uitdrukkelijk op het standpunt dat als een kandidaat door voorkeurstemmen in de raad 
wordt gekozen, deze consequentie door de kandidaat moet worden aanvaard. Anders is 
er volgens ons sprake van kiezersbedrog. 

 
• Wilt u zich bovendien aanmelden als lijsttrekker, dan moet dit ook schriftelijk gebeuren en 

wel voor 1 oktober 2013. De aanmelding moet voorzien zijn van minimaal 18 
ondersteuningsverklaringen (10 % van het aantal leden).  



 
 
 
 
 
  

 
• Denkt u een geschikte kandidaat te weten – dit geldt ook voor wethouderskandidaten -, 

geeft u dan de naam aan ons door. Als bestuur willen we actief werven en u kunt ons 
daarbij helpen. Laat het ons zo snel mogelijk weten, des te meer tijd is er voor goede 
voorbereiding en afweging.  

 
Namens het bestuur hoop ik op heel veel aanmeldingen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Onno Bordes, 
Voorzitter 
 
Bijlagen  - Fractieprofiel gemeenteraadsverkiezingen 2014 


