
 
Draaiboek verkiezingen 2019 Gewest Gelderland 
 

 

Datum Landelijk Gewest Algemeen  Kand. Stelling Programma Campagne 
21  april    Ledenbijeenkomst over 

Gelders 
verkiezingsprogr. 

 

22 mei    Toekomstworkshop 
Stedendriehoek 

 

28 mei    Toekomstworkshop 
Arnhem en de Liemers 

 

2 juni Inspiratiedag 
verkiezingsprogramma’s 

    

4 juni    Toekomstworkshop Rijk 
van Nijmegen 

 

12 juni   Toezending opdracht KaCie aan 
kandidaat leden 

Toekomstworkshop 
Achterhoek 

 

13 juni  GB: namen schrijfclubs   GB: hoofdlijnen 
campagneplan 

19 juni    Toekomstworkshop 
Noord Veluwe 

 

23 juni  GLV: 
* benoeming KaCie’s 
* vaststellen profielen 
* vaststellen uitgangs- 
punten draaiboek 

Startbijeenkomst KaCie’s Voordracht schrijfclubs 
WS en PS 

Discussie in GLV 
over 
campagneplan 

25 juni   Start werving kandidaten. 
- Mail aan alle leden 
- Tekst op de site met 
aanmeldvak. Actie Berend. 

Toekomstworkshop 
Rivierenland 

 



eind juni    Toekomstworkshop 
Gelderse Vallei 

 

29 juni    Terugkoppeling 
workshops in Rood Café, 
Doetinchem 

 

2 juli      

7 juli   Informatiebijeenkomst voor 
potentiele kandidaten  

  

9 juli    Versturen opdracht 
schrijfclubs incl. 
samenvatting 
bijeenkomsten 

 

Half juli    Eerste bijeenkomsten 
schrijfclubs 

 

27 juli   Reminder oproep kandidaten   

15 augustus   2e reminder   

1 september   Sluiting termijn kandidaatstelling   

8 september   Gesprekken met kandidaat 
lijsttrekkers (alleen Staten) 

  

12 september   Advies KaCie PS over lijsttrekker 
naar GB 

  

15 september   Start gesprekken met (overige) 
kandidaten 

  

17 september   GB stelt voordracht kandidaat 
lijsttrekker op 

 Plan van aanpak 
campagne; start 
organisatie 
campagne 

28 september   Uiterste datum waarop 
kandidaten van de voor beroep 
vatbare 
beslissing omtrent het niet 
toelaten tot de procedure, op de 
hoogte gesteld moeten worden. 

  



29 september  GLV: benoeming 
lijsttrekker 

   

1 oktober   Interne bereidverklaring en 
erecode van kandidaten 
ontvangen.  
Check op lidmaatschap, erecode 
enz. Eventueel vragen 
kandidaten om aanvullende info. 
Staten: Wopke 
WS: Hella 
Reserve: Berend 

  

6 oktober  Heidag GB (in nieuwe 
samenstelling). 
Een dagdeel samen met 
Statenfractie over 
strategie fractie 
met oog op campagne en 
verkiezingen 

   

9 oktober    Verkiezingsprogramma 
PS in GB 

 

12 oktober    Uiterste datum 
toezending aan GLV 
ontwerp 
verkiezingsprogr. en 
procedure 
amendementen. 

 

20 oktober  GLV stelt 
verkiezingsprogramma 
vast 

   

5 november      

10 november   Uiterste datum indienen beroep 
bij landelijk PB tegen niet 
toelaten procedure 

  



23 november Uiterste datum 
uitspraak landelijke 
beroepscommissie 
kandidaatsstelling 

    

27 november   Uiterste datum vaststelling 
kandidatenlijsten door GB 

  

30 november   Uiterste datum toezending aan 
GLV van: 
a. ontwerp verkiezingsprogr. en 
procedure amendementen. 
b. kandidatenlijst en lijst niet-
geplaatste leden (?) 

  

15 december  GLV ter vaststelling van 
a. verkiezingsprogramma 
b. kandidatenlijst 

Presentatie door KaCie’s van 
kandidatenlijsten aan GLV 

  

4 februari 
2019 

Indienen 
kandidatenlijsten  

    

20 maart 
2019 

Verkiezingen PS en 
Waterschappen 

    

 


