
Deelnamebesluit D66 Delft Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De Algemene Afdelingsvergadering van D66 Delft, bijeen op 31 Oktober 2020, besluit: Delft 31 Oktober 2020

1. Zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 in de gemeente 

Delft onder de bij de Kiesraad geregistreerde aanduiding D66;
Delft

2. Voor deelname de volgende besluiten te nemen:
a. het profiel van de lijsttrekker en kandidaten vast te stellen conform het profiel lijsttrekker en 

kandidaten (zie bijlagen <1a. Profiel Lijsttrekker> en <1b. Profiel Gemeenteraadslid>); <1a. Profiel Lijsttrekker> <1b. Profiel Gemeenteraadslid>

b. de aanmelding voor kandidaatstelling van lijsttrekker opent op Wednesday 10 Maart 2021. De 

kandidaatstelling voor lijsttrekker sluit op Tuesday 13 April 2021 om 23:59 uur;
10 Maart 13 April 23 59

c. de aanmelding voor kandidaten opent op Wednesday 14 Juli 2021. De kandidaatstelling voor 

kandidaten sluit op Tuesday 14 September 2021 om 23:59 uur;
14 Juli 14 September 23 59

d. de stemming voor de lijsttrekker opent op Wednesday 28 April 2021 en sluit op Wednesday 12 

May 2021 om 23:59 uur;
28 April Wednesday 12 May 2021 23 59

e. de stemming voor de kandidaten opent op Wednesday 3 November 2021 en sluit op Wednesday 

17 November 2021 om 23:59 uur;
3 November Wednesday 17 November 2021 23 59

f. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor lijsttrekker vast te stellen op 2% 

van het aantal stemgerechtigde leden op peildatum Wednesday 10 Maart 2021; 2 10 Maart

g. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de kandidaten voor 

plaatsing op de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 5% van de uitgebrachte stemmen; 5

h. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op de kandidatenlijst vast te stellen op 50, 

inclusief lijsttrekker;
50

i. een lijstadviescommissie (LAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6.13 van het Huishoudelijke 

Reglement, conform bijlage <2. Instellingsbesluit LAC D66 Delft GR2022>; <2. Instellingsbesluit LAC D66 Delft GR2022>

j. een wethoudersadviescommissie (WAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6. 14 van het 

Huishoudelijk Reglement, conform bijlage <3. Instellingsbesluit WAC D66 Delft GR2022>, en het 

bestuur op te dragen met een voorstel over de invulling hiervan te komen op de AAV van 

Wednesday 28 April 2021;

28 April <3. Instellingsbesluit WAC D66 Delft GR2022>

k. de hoogte van het percentage voor de politieke afdrachtregeling vast te stellen conform bijlagen 

<4a. Afdrachtsregeling D66 Delft GR2022> en <4b. Afdrachtsregeling (Rekenkundige Bijlage)>; <4a. Afdrachtsregeling D66 Delft GR2022> <4b. Afdrachtsregeling (Rekenkundige Bijlage)>

l. een verkiezingscommissie (VC) in te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.15 van het Huishoudelijk 

Reglement, conform bijlage <5. Instellingsbesluit VC D66 Delft GR2022>;
<5. Instellingsbesluit VC D66 Delft GR2022>

m. het bestuur een mandaat te geven om maximaal 10 lijstduwers te zoeken en de lijstduwer(s) 

bekend te maken bij de uitslag van de interne verkiezing voor de overige kandidaten. 10

 

Opmerkingen  (vul hier eventuele opmerkingen in)

Het instellingsbesluit VC D66 Delft GR2022 is genomen tijdens de AAV van 10 Maart 2020 en wordt hier voor 

de volledigheid bijgesloten. Dit besluit ligt tijdens de AAV van 31 Oktober 2020 niet ter stemming voor.


