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Geachte voorzitters, 

In verband met de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 zenden wij u deze brief. De gemeenteraads-
verkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018 (derde woensdag van de maand maart)1. 
Vanuit vele gemeenten krijgen wij diverse vragen en reacties van (potentiële) initiatiefnemers ten 
behoeve van de GR- verkiezingen. Het is van het grootste belang voor de partij, dat wij deze 
initiatiefnemers tijdig een antwoord geven. Het is van groot belang om hierin zorgvuldig en met 
overtuiging op te treden. Het is immers zo, dat we niet alle aanmeldingen kunnen honoreren 
vanwege de zware en zorgvuldige selectie, die wij voor ogen staan. Het zal zonder enige twijfel tot 
teleurstellingen leiden bij initiatiefnemers. Het is de taak van ons als bestuursleden om deze 
boodschap goed te managen. 
 
50PLUS is partij in ontwikkeling; een partij, die op een stabiele wijze kan uitgroeien. Deze groei kan 
worden gerealiseerd door onze ervaring, kennis en vaardigheden op provinciaal niveau in te zetten 
voor de GR- verkiezingen. Wij willen daarbij niet onze ogen sluiten voor variaties per provincie, in het 
bijzonder in de ervaringen die zijn opgedaan bij de huidige TK- verkiezingen, in het bijzonder de 
stabiliteit en kwaliteit van de provinciale besturen en fracties.  
 
Zoals u weet zijn de voorbereidingen vanuit het HB tijdig begonnen. Op 4 juni 2016 heeft dit geleid 
tot de vaststelling door de Algemene Vergadering van het rapport “Electorale groei van 50PLUS; Alles 
of niets”. Dit rapport vormt de basis, uitgangspunten, randvoorwaarden en richtinggevend kader 
voor de GR- verkiezingen. Voorts is recent door de secretaris “ondershands” een leidraad 
toegezonden om de eerste gesprekken te kunnen aangaan met de lokale initiatiefnemers of partijen. 
 
Op zaterdag 1 april zijn de provinciale afdelingsvoorzitters bijeen geweest om met elkaar van 
gedachten te wisselen.  
 
Hoe zien wij het vervolg? 
 
1 mei 2017 
Wij verwachten op basis van de publicitaire oproep kort na 1 mei een “totaaloverzicht” te hebben 
van de lokale aanmeldingen. Deze aanmeldingen blijken zeer divers: van een korte mededeling van 
een kandidaat-initiatiefnemer/ potentiële lijsttrekker per e-mail of brief tot een enkel uitgewerkt 
plan. Sommige van deze meldingen zijn rechtstreeks bij het HB binnengekomen, weer anderen via de 
provinciale afdelingsbesturen. Het totaaloverzicht van potentiële aanmeldingen is van belang om ons 

                                                           
1 Voor de tussentijdse verkiezingen op 22 november 2017 in Westerwold, Midden-Groningen, Leeuwarden, 
Súdwest-Fryslân, Waadhoek en Zevenaar geldt in de fase tot medio mei nog hetzelfde schema. 
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te beraden over de invulling en concretisering van onze aanpak; zowel van de provinciale besturen 
als van het HB. Uw overzicht kunt u sturen naar gemeenteraad@50pluspartij.nl. 
 
15 mei 2017 
Het HB stelt het volgende voor:  
De provinciale besturen dragen zorg voor hun (eerste) voorlopige indicatie deelnemende gemeenten 
naar het HB te sturen. De voorstellen (per gemeente) worden zorgvuldig en schriftelijk onderbouwd 
en gemotiveerd. Naast de kwantitatieve voorwaarden zal het provinciale bestuur en het HB zeer 
kritisch staan tegenover de onderbouwing van de kwalitatieve aspecten.  
Wij zullen zeer overtuigende deelnemers willen van onberispelijk gedrag, voldoende politieke ervaring 
en kennis van de gemeentelijke politiek en die de gave bezitten het partijbelang te dienen boven alle 
individuele belangen. Daar waar nu al onenigheid bestaat of achterhoede schermutselingen 
plaatsvinden tussen de 50PLUS initiatiefnemer(s) en andere lokale partijen of daar waar geen 
unanimiteit in de provinciale besturen bestaat ten aanzien van personen of de gewenste procesgang, 
achten wij een succesvolle deelname uiterst gering. Voorts dient er een ordentelijk plan te zijn met de 
ondersteunende en financiële middelen. 
Voor de goede orde: zoals uit het bovenstaande blijkt wordt de voorzitters van de provinciale 
besturen verzocht om de stukken te tekenen en aan het HB te zenden.  
 
24 juni 2017 
Onder de kwantitatieve voorwaarden, voorwaarde 5, pagina 4 “Electorale groei” wordt verwacht dat 
de initiatiefnemer over een voldoende campagnebudget kan beschikken en dit schriftelijk aantoont. 
Het HB verwacht uiterlijk 24 juni 2017 een voorstel waarin alle ondersteunende en financiële 
middelen zijn geïnventariseerd. Dit voorstel kunt u zenden aan de secretaris van het HB.  
 
1 juli 2017  
Het HB neemt een besluit over alle ondersteunende faciliteiten en financiële middelen ten behoeve 
van de verkiezingen.   
 
1 september 2017 
Alle definitieve voorstellen van deelnemende gemeenten moeten door de secretaris van het HB 
ontvangen zijn.  
 
30 september 2017 
Alle definitieve afdelingsvoorstellen zijn ontvangen door de secretaris van het HB 
 
7 oktober 2017 
HB neemt besluit over deelnemende gemeenten 
 
25 november 2017 
Alle kandidatenlijsten moeten uiterlijk op 25 november door de secretaris - via de provinciale 
besturen - ontvangen zijn. 

2 december 2017 
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HB geeft akkoord op de definitieve lijst met kandidaten voor de gemeenten. De kandidatenlijsten 
moeten rond 2 december worden gedistribueerd.  
16 december 2017 
De kandidatenlijsten zullen op 16 december 2017 door de leden van 50PLUS worden vastgesteld. In 
het HR zal worden bepaald welke vergadering dat moet zijn en onder welke condities ( dispensatie) 
dit kan/ zal plaatsvinden.  
 
5 februari 2018 
De formele kandidaatstelling is op maandag 5 februari 2018. Voor het indienen van een kandidaten-
lijst moet het HB toestemming geven om de naam 50PLUS boven de lijst te plaatsen, zoals artikel H3 
van de Kieswet voorschrijft.  
 
Op grond van het bovenstaande schema wordt afgeleid, dat er voldoende ruimte is voor de 
provinciale besturen om in september, oktober, november gesprekken te voeren met de kandidaten. 
Om deze gesprekken goed en volledig te kunnen voeren zijn lokale verkiezingsprogramma’s nodig, 
waaraan een landelijk raamprogramma ten grondslag moet liggen. Hiervoor zal een 
programmacommissie nodig zijn, waarvan de voorzitter door de ledenvergadering gekozen moet 
worden. Het raamprogramma moet medio augustus 2017 gereed zijn. Het TK verkiezingsprogramma 
is hiervoor kaderstellend.  
Aangezien de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s en kandidaatstelling primair een provinciale 
aangelegenheid wordt, dienen de provinciale vergaderingen e.e.a. adequaat te regelen.  
 
Communicatie 
Voor wat betreft de communicatie blijft het landelijke persbeleid/ protocol van kracht. Ook binnen 
kleinere verbanden- zoals binnen een provincie of binnen de vereniging en op lokaal niveau is 
‘spreken met één mond” van groot belang. Het protocol schept duidelijkheid en geeft sturing en 
voorkomt chaos, verwarring en onnodige vragen. Met een juiste boodschap werkt 50PLUS actief aan 
zijn imago en zal de partij zich profileren als betrouwbaar, solidair, deskundig en betrokken.  
M.b.t. de GR- verkiezingen en de huidige stand van zaken / omstandigheden wordt alle 
communicatie afgestemd met de voorzitter van het DB/ HB. Na vaststelling van de deelnemende 
gemeenten, dus na 7 oktober 2017 worden de provinciale onderwerpen, die deel uitmaken van het 
provinciale bestuur gedelegeerd aan de voorzitters van de provinciale besturen. De inhoudelijke 
afstemming vindt plaats tussen de voorzitters van de provinciale besturen en de partijvoorzitter. 
Voor de duidelijkheid: in de huidige situatie wordt niet door de fracties met de lokale pers 
gecommuniceerd, aangezien er geen provinciale of lokaal politieke issues aan de orde zijn. Het kan 
evenmin worden gedelegeerd aan de fracties, tenzij er bijzondere politieke en niet bestuurlijke issues 
aan de orde zijn. Wellicht ten overvloede: persberichten van de provinciale fracties gaan dus niet 
over de GR- verkiezingen. 
 
Uiteraard zijn wij graag bereid een nadere toelichting te geven op deze brief. Wij vinden het sowieso 
wenselijk om een tweede bijeenkomst te plannen om belangrijke kwesties af te stemmen m.b.t. de 
GR- verkiezingen: de betekenis en inhoud van het raamplan, de campagneplannen enz.  
 
Met vriendelijke groet, 
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Mede namens de partijvoorzitter Jan Nagel en de secretaris, Hylke ten Cate 
 
 
De coördinator GR- verkiezingen, 
Jan Zoetelief 


