Proces- en instellingsbesluiten Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De Algemene Afdelingsvergadering van D66 Utrecht, bijeen op 2 december 2020, besluit:
Utrecht
a. het profiel van de lijstrekker en kandidaten vast te stellen conform het profiel lijsttrekker en overige
Zie profiel
kandidaten;
b. het profiel voor wethouderskandidaten vast te stellen conform het profiel wethouder;
Zie profiel
c. de aanmelding voor kandidaatstelling van lijsttrekker opent op donderdag 1 april 2021. De
1
kandidaatstelling voor lijsttrekker sluit op zaterdag 1 mei 2021 om 23:59 uur;
d. de aanmelding voor kandidaten opent op donderdag 1 juli 2021. De kandidaatstelling voor kandidaten sluit
1
op zaterdag 4 september 2021 om 23:59 uur;
e. de stemming voor de lijsttrekker opent op maandag 17 mei 2021 en sluit op zondag 30 mei 2021 om 23:59
17
uur;
f. de stemming voor de kandidaten opent op donderdag 14 oktober 2021 en sluit op dinsdag 26 oktober
14
2021 om 23:59 uur;
g. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor lijsttrekker vast te stellen op 1% van het
1
aantal stemgerechtigde leden op de dag voorafgaand aan de openstelling van de kandidaatstelling voor
lijsttrekker;
h. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de kandidaten voor plaatsing op de
10
definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 10%;
i. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op de kandidatenlijst vast te stellen op 50, inclusief
50
lijsttrekker;
j. een lijstadviescommissie (LAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6.13 van het Huishoudelijke Reglement,
Zie instellingsbesluit
conform het instellingsbesluit;
k. een wethoudersadviescommissie (WAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6. 14 van het Huishoudelijk
Voorjaar 2021
Reglement en het bestuur op te dragen met een voorstel over de invulling hiervan te komen op de AAV van
Voorjaar 2021
l. de hoogte van het percentage voor de politieke afdrachtregeling vast te stellen op 3%;
3
m. een afdelingsverkiezingscommissie (AVC) in te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.15 van het Huishoudelijk
Zie instellingsbesluit
Reglement, conform het instellingsbesluit;
het bestuur een mandaat te geven om maximaal 10 lijstduwers te zoeken en de lijstduwer(s) bekend te
10
n. maken bij de uitslag van de interne verkiezing voor de overige kandidaten.
o. een opdracht voor de verkiezingsprogrammacommissie (VPC) op te stellen conform de VPC opdracht;
Zie opdrachtbesluit
p.

een verkiezingsevaluatiecommissie (VEC) in te stellen conform het instellingsbesluit;

Zie instellingsbesluit
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