OPROEP KANDIDAATSTELLING HERINDELINGSVERKIEZINGEN 2020

Het bestuur van de afdeling roept alle geïnteresseerden op zich
kandidaat te stellen voor een plaats op de kieslijst van GroenLinks
Eemsdelta.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november 2020 zoekt GroenLinks Eemsdelta
enthousiaste leden die het GroenLinks-gedachtengoed kunnen vertegenwoordigen als
kandidaat voor de gemeenteraad. GroenLinks wil in de komende raadsperiode sterk en
zichtbaar vertegenwoordigd zijn om onze sociale, lokale en groene ideeën om te zetten in
‘werk in uitvoering’.
Gemeenteraadslid
Als gemeenteraadslid woon je in de gemeente Eemsdelta en ben je volksvertegenwoordiger.
Je zorgt voor de vertaling van onze idealen naar de politieke werkelijkheid van de
gemeenteraad. Hiervoor zoeken we mensen die zich de komende jaren willen inzetten voor
de dorpen en steden in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Om de functie van raadslid goed uit
te oefenen heb je gemiddeld, 20 uur per week, veelal in de avonduren, beschikbaar. Het
volledige profiel voor raadsleden kun je op onze website vinden. De gekozen
vertegenwoordigers kiezen uit hun midden te zijner tijd een fractievoorzitter. De
fractievoorzitter besteedt gemiddeld 24 uur per week aan de functie.
Naast de gekozen vertegenwoordigers kent GroenLinks ook een steunfractie. Een
steunfractielid ondersteunt de fractie inhoudelijk en kan de afdeling vertegenwoordigen in
commissievergaderingen van de gemeente. Het kost gemiddeld minder tijd en kent een
andersoortige vergoeding.
Lijsttrekker
De lijsttrekker van GroenLinks (dé nummer 1 op de kandidatenlijst) is het gezicht van de
partij tijdens de verkiezingsstrijd. Samen met andere kandidaten en het campagneteam zet
hij/zij GroenLinks voortdurend voor het voetlicht tijdens de verkiezingsperiode en heeft de
potentie daarna de fractie te leiden. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap moeten voor het
overige voldoen aan dezelfde eisen als de raadsleden. Kandideren voor het lijsttrekkerschap
biedt geen garantie op een (hoge) plek op de definitieve lijst.
Vergoeding
Een raadslid ontvangt vanaf de dag van de beëdiging een raadsvergoeding als vastgelegd in
het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Over deze bruto vergoeding van
€1.324,40 excl ruime onkostenvergoeding is, behoudens vrijstelling, een afdracht aan
GroenLinks verschuldigd van 10% conform de landelijke afdrachtregeling.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden door het liefst zo spoedig mogelijk, maar 6 april a.s. een motivatiebrief
(max 1,5 A4) met een actueel CV te sturen naar: Kcie.gleemsdelta@gmail.com

Procedure
Zo snel mogelijk na beoordeling van de binnengekomen motivatiebrieven zullen er met de
kandidaten gesprekken worden gevoerd door de kandidatencommissie. Dit zal naar alle
waarschijnlijkheid via videobellen plaatsvinden, zolang als de richtlijnen omtrent het
coronavirus van kracht zijn. Kandidaat raadsleden worden geacht het bewilligingsformulier
te ondertekenen, de integriteitstoets te doorstaan en het programma van GroenLinks te
onderschrijven.
De commissie stelt een advies op voor de kieslijst aan het afdelingsbestuur. De kieslijst
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering (ALV) voor de zomervakanties.
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Musetta Blaauw via
06-54903038 of Kcie.gleemsdelta@gmail.com.
Meer inhoudelijke informatie over het raadslidmaatschap is te verkrijgen zittend raadslid in
Loppersum Leo van Esch via 06-28810386 en leovesch@kpnmail.nl.
Mocht je potentiële kandidaten voor GroenLinks kennen dan kun je die gemotiveerd
kenbaar maken bij Musetta Blaauw.
We horen graag van je.
Namens het afdelingsbestuur,
Nicolette Scholten

