
Instellingsbesluit lijstadviescommissie (LAC)    

Taak 

De lijstadviescommissie stelt voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op. De leden 
van de afdeling worden door middel van dit lijstadvies geadviseerd over de kandidaat-
lijsttrekker(s) en een mogelijke volgorde van de kandidatenlijst.  

 
Werkwijze 

Het stemadvies voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt als 
volgt opgesteld: 
 

a. De kandidaten kandideren zich door middel van het opsturen van  een ingevuld  
kandidaatstellingsformulier en hun CV. Op basis van deze informatie zal de LAC 
gesprekken voeren met ten minste alle kandidaten die beschikbaar zijn voor het 
innemen van hun zetel. In het gesprek wordt gekeken naar aansluiting bij het 
opgestelde profiel kandidaat-raadsleden, inc. het profiel van de toekomstige fractie;  
 

b. In overleg met de kandidaat kan de LAC aanvullende informatie verzamelen om het 
stemadvies op te stellen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 
procedure. Conform de afdracht regeling die voor de periode 2018-2022 is 
vastgesteld informeert de LAC bij de penningmeester naar de betaalde afdracht van 
de kandidaten die in de huidige periode onder deze afdracht regeling vallen. De LAC 
weegt deze informatie mee bij het opstellen van haar advies. 

 
c. De plek van de kandidaat op het lijstadvies wordt eerst aan de kandidaat 

voorgelegd, waarna alle kandidaten gedurende vier dagen het recht hebben aan dit 
advies een persoonlijke reactie toe te voegen van maximaal 300 woorden, hetwelk 
onverbrekelijk verbonden met het lijstadvies aan de leden ter kennis wordt 
gebracht (art. 6.13 lid 3 HR). 

 

Samenstelling 

De commissie zal bestaan uit minstens vijf personen, waaronder ten minste:   

 
● Een lid van het afdelingsbestuur; 
● Een persoon met ruime politieke ervaring; 
● Een persoon met ruime ervaring in HRM.  

 

Na verkiezing van de lijsttrekker wordt deze adviseur van de LAC.  De leden van de 

Lijstadviescommissie kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de verkiezing waar zij een 

advies over uitbrengen (art. 2.5 lid 10 HR). Een lid van de Lijstadviescommissie kan 

geen zitting hebben in de Verkiezingscommissie (art. 2.5 lid 6 HR). Het bestuur wordt 

gemandateerd om de leden van de LAC aan te stellen, waarbij ten minste één van hen 

van buiten de afdeling Rotterdam dient te worden aangetrokken. 

 

 

 



Opdracht 

De LAC heeft als opdracht het opstellen van een algemeen advies over de kandidaat-

lijsttrekkers en een advies voor de plekken 2 tot en met 45 van de kandidatenlijst voor 

de gemeenteraadsverkiezingen. Het opstellen van het advies voor de kandidatenlijst 

doet de LAC aan de hand van een individuele volgorde.  

 

Zoals vastgelegd in het profiel van de fractie, houdt de LAC rekening met een 

afspiegeling van de Rotterdamse samenleving op de kieslijst. De LAC streeft naar een 

hoogstaande lijst, met meeweging van de kandidaat-profielen, met een balans tussen 

persoonlijke kwaliteiten en teamkwaliteiten.  

 

De LAC stelt vooraf heldere procedures op zodat de werkwijze een open en 

transparant proces betreft. De LAC houdt hierbij rekening met de gevoeligheden die bij 

dit proces komen kijken.  
 


