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HUISHOUDELIJK REGLEMENT LINGEWAARD.NU 

zoals gewijzigd en vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 23 april 2016 

 

HOOFDSTUK 1. VASTSTELLING VAN KANDIDATENLIJSTEN  

Artikel 1. Deelname aan verkiezingen; verkiezingsplan 

1. De ledenvergadering beslist over het deelnemen aan verkiezingen voor een vertegenwoordigend 

orgaan. 

2. Het partijbestuur stelt het verkiezingsplan vast. Dit bevat in elk geval de termijn waarbinnen leden 

zich kandidaat kunnen stellen en de termijn waarbinnen de kandidatenlijst wordt gepresenteerd. 

3. Het partijbestuur beslist over de lengte van de lijst en benoemt de leden van de 

programmacommissie en een commissie die voor deze verkiezingen belast wordt met de selectie van 

kandidaten (kandidatencommissie). 

Artikel 2. Het lijsttrekkersreferendum 

1. Als het afdelingsreglement bepaalt dat de lijsttrekker bij referendum wordt gekozen, gelden de 

volgende regels. 

2. Het partijbestuur is verantwoordelijk voor vaststelling en bekendmaking van het tijdschema, het 

verloop van de stemming en de vaststelling van de uitslag. 

3. De externe kandidatencommissie beoordeelt de kandidaten aan de hand van het 

integriteitsprotocol. Is zij van oordeel dat problemen rond de integriteit van een kandidaat een 

ernstig risico vormen, dan laat zij die kandidaat niet toe tot het referendum. De kandidaat kan dat 

oordeel ter toetsing voorleggen aan de commissie voor geschil en beroep. De commissie voor geschil 

en beroep kan bepalen dat de kandidaat wordt toegelaten. Voor de kandidaten bekend worden 

gemaakt krijgen zij de gelegenheid zich terug te trekken. 

4. Er wordt schriftelijk gestemd. Ieder lid kan door doornummering aangeven welke kandidaat zijn 

eerste, tweede en volgende voorkeur heeft. Een lid is niet verplicht alle kandidaten te nummeren; 

een lid kan aangeven geen van de kandidaten te steunen. 

5. Gekozen is de kandidaat die een absolute meerderheid van de stemmen heeft behaald. Blanco 

stemmen zijn niet toegestaan, onthoudingen tellen niet mee voor de uitslag. Als bij een eerste telling 

geen kandidaat is gekozen, valt de kandidaat die de minste stemmen heeft af en worden diens 

stemmen op basis van de doornummering toegekend aan de kandidaten die nog niet zijn afgevallen. 

Daarna wordt opnieuw geteld. Bij meerdere kandidaten met een gelijk aantal geringste stemmen 

beslist het lot welke kandidaat afvalt. Deze stappen worden telkens herhaald, tot een van de 

kandidaten een absolute meerderheid van de stemmen heeft behaald. 

6. Indien er slechts één kandidaat is, wordt de lijsttrekker gekozen op de ledenvergadering met 
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toepassing van artikel 36. 

Artikel 3. Het opstellen van de kandidatenlijst 

Bij het opstellen van de kandidatenlijst gelden de volgende regels. 

1. Ieder lid kan zich aanmelden voor de kandidatenlijst.  

2. De externe kandidatencommissie beoordeelt de kandidaten aan de hand van het 

integriteitsprotocol. Is zij van oordeel dat problemen rond de integriteit van een kandidaat een 

ernstig risico vormen, dan laat zij die kandidaat niet toe tot de stemming op de ledenvergadering of 

tot het referendum. De kandidaat kan dat oordeel ter toetsing voorleggen aan de commissie voor 

geschil en beroep. De commissie voor geschil en beroep kan bepalen dat de kandidaat wordt 

toegelaten tot de stemming op de ledenvergadering. 

3. De commissie beoordeelt alle kandidaten die tot de stemming zijn toegelaten op hun geschiktheid. 

Daartoe bevraagt zij de kandidaten zo nodig op hun kennis en vaardigheden, trekt zij zo nodig 

opgegeven referenties na en wint zij informatie in over de kandidaten. 

4. Daarna stelt de commissie een advies op over alle kandidaten en geeft zij een advies over de 

volgorde van de kandidatenlijst. Daarbij let de commissie op diversiteit, spreiding over deskundigheid 

en ervaring, en teamrollen. De commissie stelt elke kandidaat vertrouwelijk op de hoogte van de 

adviezen. Zij krijgen de gelegenheid zich terug te trekken. 

5. Kandidaten die niet op de lijst zijn geplaatst, kunnen hun kandidatuur handhaven. Kandidaten die 

wel op de lijst zijn geplaatst, kunnen zich kandidaat stellen voor hogere plaatsen. 

6. De kandidatencommissie maakt de conceptkandidatenlijst en de namen van alle kandidaten 

bekend. 

Artikel 4. Vaststelling van de kandidatenlijst door de ledenvergadering 

1. Als de kandidatenlijst wordt vastgesteld op de ledenvergadering, gelden de volgende regels. 

2. Op de ledenvergadering wordt per plaats gestemd, te beginnen met plaats één. De leden brengen 

een stem uit op de kandidaat van hun voorkeur, of zij kunnen aangeven dat zij geen van de 

kandidaten steunen. Blanco stemmen zijn niet toegestaan, onthoudingen tellen niet mee voor de 

uitslag. 

3. De ledenvergadering besluit over het aantal plekken waarover apart wordt gestemd. De 

ledenvergadering kan besluiten het resterende deel van de lijst in één keer vast te stellen of het 

partijbestuur daartoe te machtigen. 

4. Bij drie of meer kandidaten is een kandidaat direct gekozen als deze de absolute meerderheid 

haalt. Haalt geen van de kandidaten een absolute meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen 

de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen conform lid 5. 

5. Bij twee kandidaten is de kandidaat met de meeste stemmen verkozen, mits het aantal stemmen 

op ‘geen van de kandidaten’ minder dan 50% is. Als het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op 

‘geen van de kandidaten’ meer dan 50% is, zijn zij afgewezen en schuiven de kandidaten voor de 
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volgende plaatsen op de lijst een plaats op. Bij een gelijk stemmenaantal beslist het lot. 

6. Elke kandidaat kan zich op elk moment terugtrekken. 

7. Het partijbestuur draagt zorgt voor het inleveren van de kandidatenlijst. 

Artikel 6. Na de verkiezingen 

Als Lingewaard.NU deelneemt aan onderhandelingen over deelname aan het college van B&W of het 

college van gedeputeerden neemt een vertegenwoordiger van het partijbestuur deel aan de interne 

besprekingen en de selectiegesprekken met de kandidaten. 
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HOOFDSTUK 2. SAMENSTELLING VAN HET PARTIJBESTUUR 

 

Artikel 7. Functies binnen het partijbestuur 

1. Het partijbestuur telt tenminste drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. 

2. De leden van het partijbestuur worden voor twee jaar gekozen door de ledenvergadering; in het 

afdelingsreglement kan echter worden bepaald dat de voorzitter wordt gekozen bij referendum. Het 

bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen. 

Artikel 8. Wijze van verkiezen van het partijbestuur 

1. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het partijbestuur, of door een daartoe ingestelde 

commissie. 

 2. Op de ledenvergadering wordt per functie gestemd. De leden brengen een stem uit op de 

kandidaat van hun voorkeur, of zij kunnen aangeven dat zij geen van de kandidaten steunen. Blanco 

stemmen zijn niet toegestaan, onthoudingen tellen niet mee voor de uitslag. 

 3. Bij drie of meer kandidaten is een kandidaat direct gekozen als deze de absolute meerderheid 

haalt. Haalt geen van de kandidaten een absolute meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen 

de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen conform lid 4. 

 4. Bij twee kandidaten is de kandidaat met de meeste stemmen verkozen, mits het aantal stemmen 

op ‘geen van de kandidaten’ minder dan 50% is. Als het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op 

‘geen van de kandidaten’ meer dan 50% is, zijn zij afgewezen en blijft de vacature onvervuld. Bij een 

gelijk stemmenaantal beslist het lot. 

5. Is voor een functie maar één kandidaat gesteld, dan is die kandidaat alleen gekozen als het aantal 

stemmen voor de kandidaat groter is dan het aantal stemmen tegen. 

6. Elke kandidaat kan zich op elk moment terugtrekken. 


