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Dit document beschrijft de procedure en planning voor de provinciale statenverkiezingen van 18 maart 
2015 zoals vastgesteld door de Algemene Regiovergadering (ARV) van 7 december 2013. 
 
Besluit 1: De ARV, bijeen op 23 april 2014, is akkoord met bijgesloten aangepaste tijdlijn. 
In de algemene regiovergadering van november 2013 is besloten dat D66 Noord-Brabant meedoet met 
de verkiezingen.  Daarbij is ook een planning vastgesteld. Bij nader inzien heeft het bestuur de planning 
enigszins moeten aanpassen. Deze nieuwe planning treft u in de bijlage.  
Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel is de datum van kandidaatstelling overige kandidaten 
gewijzigd zodat de sluiting pas plaatsvindt nadat de lijsttrekker bekend is. Daarnaast is de datum van het 
bekendmaken van de uitslag op ‘rond’ 25 november gezet omdat kandidaten de mogelijkheid hebben 
bezwaar aan te tekenen. Data voor amendering van het verkiezingsprogramma zijn toegevoegd. De data 
die alleen betrekking hebben op het indienen van de kandidatenlijst door de RVC bij het stembureau zijn 
voor het overzicht verwijderd.  
 
Ter toelichting: Verklaring omtrent gedrag. 
Bij de ARV van november 2013 is besloten dat alle kandidaten die zich aanmelden voor een verkiesbare 
plaats een Verklaring omtrent Gedrag aan de stemadviescommissie overleggen. Deze kan besluiten om 
– ten behoeve van de meningsvorming van de leden die uiteindelijk beslissingsbevoegd zijn – delen van 
de inhoud van deze VOG openbaar te maken. Kandidaten voor de functie van lijsttrekker overleggen de 
verklaring aan het regiobestuur die – in lijn met bovenstaande - kan besluiten de inhoud daarvan 
openbaar te maken voor de stemming. 
 
Besluit 2: De ARV, bijeen op 23 april 2014, is akkoord met onderstaand voorstel ten aanzien van 
lijstduwers. 
De ARV machtigt het regiobestuur om kandidaten lager op de lijst te zetten dan volgt uit de stemming, 
mits de desbtreffende kandidaat daarmee instemt. Hiermee kan het regiobestuur de lijstduwers 
vaststellen. 
 
Besluit 3: De ARV, bijeen op 23 april 2014, stelt een gedeputeerdencommissie in.  
Het bestuur zal een gedeputeerdecommissie instellen. De leden zullen later vastgesteld worden door 
het regiobestuur, in overleg met het landelijk bestuur. 
  
Besluit 4: De ARV, bijeen op 23 april 2014, verkiest de volgende leden tot de regionale 
verkiezingscommissie: 
- Eric de Bruijn (voorzitter) 
- Kees Houtepen 
- Hannah Bolder 
- Jurriën Cerneus 
 
Besluit 5: De ARV, bijeen op 23 april 2014, verkiest de volgende leden tot de Stemadviescommissie: 
- Jacqueline Versteeg (extern voorzitter) 
- Paul de Beer 
- Ingrid Oomen 
 
Besluit 6: De ARV, bijeen op 23 april 2014, verkiest de volgende leden als voorzitter en vice-voorzitter 
van de verkiezingsprogrammacommissie. 
- Sjo Smeets (voorzitter) 
- Anne Marie Spierings (vice-voorzitter) 
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Besluit 7: De ARV, bijeen op 23 april 2014, verkiest de volgende leden als voorzitter en vice-voorzitter 
van de campagnecommissie: 
- Henk van der Linden (voorzitter) 
-Emiel de Lange (vice-voorzitter) 

 

Bijlage: Aangepaste tijdlijn: 

 

Activiteit Datum Door 

Verkiezing lijsttrekker 

 Opening kandidaatstelling 1 juni 2014 RVC 

 Sluiting kandidaatstelling 1 juli 2014 RVC 

 Presentatie kandidaten lijsttrekker ARV juli 2014 RVC/RB 

 Verkiezing lijsttrekker (email-/poststemming) 18 juli – 15 sept. 2014 Leden 

 Bekendmaking lijsttrekker 18 september 2014 RVC 

Overige kandidaten 

 Opening kandidaatstelling 1 augustus 2014 RVC 

 Sluiting kandidaatstelling 1 oktober  2014 RVC 

 Acceptatie kandidaten 5 oktober 2014 RVC 

 Opstellen stemadvies  Oktober 2014 SAC 

 Verzending stembiljet, “smoelenboek”, 
stemadvies+reactie kandidaten, opening email-
/poststemming 

7 november 2014 RVC 

 Presentatie kandidaten Rond 13 november 2014 RVC/RB 

 Sluiting email-/poststemming 23 november 2014 RVC 

 Opmaken definitieve kandidatenlijst Rond 25 november 2014 RVC 

 Bekendmaking definitieve lijst Rond 25 november 2014 RVC 

 Opzenden procesverbaal naar LVC 7 december 2014 RVC 

Verkiezingsprogramma 

 Concept aanleveren aan bestuur 14 oktober 2015 PC 

 Concept  naar leden 1 november 2015 RB 

 Sluiting indiening amendementen 1 december 2014 RB 

 Amendementen voorzien van stemadvies Begin december 2014 VPC 

 Vaststellen programma  ARV december 2015 ARV 

Verkiezingen 18 maart 2015 allen 

 

 RVC: Verkiezingscommissie 

 RB: Regiobestuur 

 SAC: Stemadviescommissie 

 VPC: Verkiezingsprogrammacommissie  


