
   
 
 
Gelet op:  

• het gestelde in artikel 6:11 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement;  
• het gestelde in artikel 6:12 van het Huishoudelijk Reglement;  
• het gestelde in artikel 6:13 van het Huishoudelijk Reglement;  
• het gestelde in artikel 6:14 van het Huishoudelijk Reglement;  

 
In overweging nemende: 

• de beraadslaging van de leden van D66 Zuid-Holland tijdens de Algemene Regiovergadering 
van 19 februari 2022 

 

besluit de algemene regiovergadering van D66 Zuid-Holland: 
 

a. dat D66 in Zuid-Holland zelfstandig deelneemt aan de verkiezingen voor Provinciale Staten 
2023, onder de naam D66; 

b. het profiel van de lijsttrekker en het profiel van de overige kandidaten vast te stellen conform  
bijlage A en B; 

c. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap vast te 
stellen op 66;  

d. de aanmelding voor kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap te openen op vrijdag 1 april 
2022 en de aanmelding te sluiten op zondag 29 mei 2022, 23:59 uur;  

e. de stemming voor het lijsttrekkerschap te openen op woensdag 15 juni 2022 en de stemming te 
sluiten op dinsdag 28 juni 2022, 23:59 uur; 

f. de aanmelding voor kandidaatstelling voor overige kandidaten te openen op maandag 1 
augustus 2022 en de aanmelding te sluiten op vrijdag 30 september 2022 om 23.:59 uur; 

g. de stemming voor de overige kandidaten te openen op dinsdag 15 november 2022  en te 
sluiten op maandag 28 november 2022, 23:59 uur; 

h. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de overige kandidaten 
voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 10%;  

i. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst vast  te stellen op 
50;  

j. een lijstadviescommissie (LAC) in te stellen, conform bijlage C; 
k. een gedeputeerde adviescommissie (GAC) in te stellen, conform bijlage D; 
l. de hoogte van de afdrachtregeling voor politieke vertegenwoordigers vast te stellen op 3% van 

de bruto vergoeding; 
m. een verkiezingscommissie (RVC) in te stellen, conform bijlage E. 

 
 
De secretaris,    de voorzitter, 
 
Marc Gaulard     Robert van Zijl 

DEELNAMEBESLUIT 
 

PROVINCIALE STATEN 2023 



 

 
 
Profiel algemeen 
De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 in Zuid-Holland, voor en tijdens de provinciale statenverkiezingen en 
gedurende de daaropvolgende periode van vier jaar. De lijsttrekker is motiverend, verbindend en charismatisch. 
De lijsttrekker is communicatief sterk, is een uitstekende debater en weet goed om te gaan met de media.  
De lijsttrekker draagt net als de overige kandidaten het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 overtuigend en 
inspirerend uit. De lijsttrekker is een gezichtsbepalend figuur: in de partij, in de regio en in de Provinciale Staten. 
Deze positie weet de lijsttrekker goed in te zetten voor het realiseren van de D66-agenda. Het gaat de 
lijsttrekker niet om de eigen profilering, maar om de partij!  
 
Verantwoordelijkheden 
Als lijsttrekker:  

• Ben je het gezicht van de campagne PS2023;  
• Maak je de verbinding met de leden, met het regiobestuur en de afdelingen in Zuid-Holland; 
• Weet je goed samen te werken met andere partijen om de D66-agenda te realiseren en weet je de 

agenda van de provincie en van Gedeputeerde Staten te beïnvloeden; 
• Werk je goed samen in verschillende provinciale overleggen; 
• Informeer je de leden op regelmatige wijze over de ontwikkelingen en belangrijke politieke thema’s;  
• Werk je goed samen met de voorzitter van het regiobestuur; 
• Leg je verantwoording af over je eigen functioneren in de fractie en heb je een jaarlijks 

evaluatiegesprek met de regiovoorzitter en de politiek secretaris. 
 

Competenties  
  
• Visie 

Je hebt politiek inzicht, een duidelijke visie op belangrijke politieke thema’s in de provincie Zuid-Holland en 
je bent in staat de verschillende onderwerpen in samenhang te beschouwen. 

• Politieke sensitiviteit 
Je weet hoe het politieke speelveld werkt, je herkent de complexe belangen en je kan de haalbaarheid van 
voorstellen goed inschatten. Je ziet in elke vraagstuk D66-kansen en je hebt daar een verhaal bij.  

• Samenwerking 
Je werkt samen binnen en buiten de fractie aan een gezamenlijk resultaat door een goede afstemming met 
verschillende partijen, stakeholders en belangen. Je bent goed in staat om verschillen bij elkaar te 
brengen, in het oplossen van conflicten en het creëren van win-win situaties. 

• Leidinggeven 
Je bent in staat om de fractie tot team te vormen, waarbij eenieder in staat is zijn of haar eigen invulling te 
geven waarbij je met elkaar als team werkt aan de D66 agenda, waarbij je als coach optreedt naar je 
fractiegenoten en durft op te treden als de situatie daar om vraagt. 

• Netwerkgericht 
Je bent goed in het ontwikkelen en verstevigen van relaties, samenwerkingsrelaties en coalities binnen en 
buiten de eigen statenomgeving om informatie, steunen of medewerking te verkrijgen. 

• Besluitvaardig 
Je bent vaardig in het nemen van besluiten en je durft besluiten te nemen. Dat kunnen besluiten zijn die 
door je collega’s of je omgeving gewenst zijn, maar je durft ook beslissingen te nemen die tegen de 
stroming in gaan, beslissingen die goed zijn voor de partij. 

 
Persoonsprofiel  
• Je hebt enige politieke vaardigheden, je voldoet aan de profielschets van lijsttrekker en je voldoet aan de 

profielschets van Statenlid. Politieke ervaring is geen vereiste, wel een pre; 
• Je onderschrijft het gedachtegoed van D66 en het regionale verkiezingsprogramma; 
• Je bent in de gelegenheid minimaal 15 uur per week te besteden aan de werkzaamheden als Statenlid; 
• Je bent minimaal een half jaar lid van D66 (vanaf de sluitingsdatum van de kandidaatstellingstermijn); 
• Je stemt in met de afdrachtregeling en je hebt aan je contributieverplichtingen voldaan; 
• Je bereidt je voor op het Statenlidmaatschap door opleidingen te volgen die D66 aanbiedt; 
• Je onderschrijft het huishoudelijke reglement en het regioreglement. 

PROFIELSCHETS  
LIJSTTREKKER PS2023  



 

 
 

Profiel algemeen 
Een D66 Statenlid draagt het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 overtuigend en inspirerend uit in de hele 
provincie en voorziet deze van een stem in de Provinciale Staten Zuid-Holland. Als fractielid ben je een 
gezichtsbepalend functionaris van D66 gedurende je gehele zittingsperiode van vier jaar. Als bevlogen Statenlid 
weet je leden en kiezers aan de partij te binden met een progressief geluid. Je debatteert op overtuigende en 
sympathieke wijze en je zoekt de samenwerking in de Staten om de doelstelling van D66 te realiseren.  
Als Statenlid geef je uitvoering aan het regionale verkiezingsprogramma dat door de leden is vastgesteld. Je 
hebt oog voor verschillende belangen in de samenleving. Je weet wat er leeft in de provincie Zuid-Holland en je 
zoekt de samenwerking met de leden en de afdelingen in Zuid-Holland.  
 
Verantwoordelijkheden 
Als statenlid: 

• Voer je actief campagne namens D66 voor, tijdens en na de Provinciale Statenverkiezing 2023; 
• Sta je in contact met de samenleving, de leden, het regiobestuur en de afdelingen; 
• Werk je samen binnen en buiten de fractie aan het realiseren van de D66-agenda; 
• Ben je integer en zorg je ervoor dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt met je betaalde 

werkkring of nevenfuncties; 
• Heb je een specifieke deskundigheid, ervaring of affiniteit op één of meerdere beleidsterreinen 

waar de provincie zeggenschap over heeft; 
• Geef je richting aan het beleid van de provincie; 
• Controleer je het college van Gedeputeerde Staten; 
• Leg je verantwoording af over je eigen functioneren in de fractie en heb je jaarlijks een 

evaluatiegesprek met de fractievoorzitter en de regiovoorzitter;  
• Bezoek je allerlei vergaderingen (Statenvergadering, commissievergadering, informatie- en thema-

avonden, fractievergaderingen, regiovergaderingen et cetera). 
 

Competenties  
• Visie 

Je hebt politiek inzicht, hebt zicht op de belangrijke politieke thema’s in de provincie Zuid-Holland en je 
bent in staat de verschillende onderwerpen in samenhang te beschouwen. 

• Politieke sensitiviteit 
Je weet hoe het politieke speelveld werkt, je herkent de complexe belangen en je kan de haalbaarheid van 
voorstellen goed inschatten. 

• Samenwerking 
Je werkt samen binnen en buiten de fractie aan een gezamenlijk resultaat door een goede afstemming met 
verschillende partijen, stakeholders en belangen. Je bent goed in staat om verschillen bij elkaar te 
brengen, in het oplossen van conflicten en het creëren van win-win situaties. 

• Leervermogen 
Je bent bereid je te verdiepen in de ideeën en standpunten van anderen. 

• Netwerkgericht 
Je bent goed in het ontwikkelen en verstevigen van relaties, samenwerkingsrelaties en coalities binnen en 
buiten de eigen statenomgeving om informatie, steun of medewerking te verkrijgen. 

• Collegialiteit 
Je bent goed in staat om anderen te helpen en te ondersteunen, waarbij je rekening houdt met de 
behoeften en belangen van de ander.  

 
Persoonsprofiel 
• Je hebt enige politieke vaardigheden. Politieke ervaring is geen vereiste, wel een pre.  
• Je onderschrijft het gedachtegoed van D66 en het regionale verkiezingsprogramma. Je bent goed in staat 
 het D66 gedachtegoed en het verkiezingsprogramma toe te passen op regionale vraagstukken. 
• Je bent in de gelegenheid minimaal 15 uur per week te besteden aan de werkzaamheden als Statenlid. 
• Je bent minimaal een half jaar lid van D66 (vanaf de sluitingsdatum van de kandidaatstellingstermijn). 
• Je stemt in met de afdrachtregeling en je hebt aan je contributieverplichtingen voldaan. 
• Je bereidt je voor op het Statenlidmaatschap door opleidingen te volgen die D66 aanbiedt. Je onderschrijft 

het huishoudelijke reglement en het regioreglement.   

PROFIELSCHETS  
D66 STATENLID PS2023 



   

 

 
 
Bijlage C 
 
Instellingsbesluit  
Instellingsbesluit lijstadviescommissie voor de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart 2023 in Zuid-
Holland  
 
Doel 
De lijstadviescommissie (LAC) heeft als doel om een advies aan de leden op te stellen voor de plaatsen 
2 tot en met 50 op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023. De 
lijstadviescommissie legt haar advies voor aan de leden bij de interne verkiezingen van de overige 
kandidaten voor de lijst.  
 
Proces  
De kandidaten kandideren zich door middel van het opsturen van een ingevuld kandidaatstellings-
formulier en hun cv. Op basis van deze informatie voert de lijstadviescommissie gesprekken met de 
kandidaten die zich hebben aangemeld voor een verkiesbare plaats. Na deze gesprekken stelt de LAC 
haar advies op met een individuele volgorde. De kandidaten wordt vervolgens hun plek op de 
advieslijst (onder embargo) medegedeeld. Overeenkomstig art. 6:13 lid 3 HR krijgen zij vier dagen de 
gelegenheid om een reactie van maximaal 300 woorden te geven. Deze reactie wordt aan het advies 
toegevoegd bij de publicatie.  
 
Samenstelling commissie  
De lijstadviescommissie bestaat uit minimaal:  

• Een lid uit het regiobestuur Zuid-Holland 
• De verkozen lijsttrekker voor de verkiezingen 2023 
• Een lid van een afdelingsbestuur uit de regio Zuid-Holland met HR affiniteit  

 
De regiovergadering mandateert het regiobestuur om invulling te geven aan de posities van de 
lijstadviescommissie. Tevens wordt het regiobestuur gemandateerd het aantal commissieleden indien 
gewenst uit te breiden tot maximaal vijf met daarbij de mogelijkheid een lid buiten de regio te 
benoemen. De commissie wijst een van haar leden aan als secretaris.  
 
Uitgezonderd de lijsttrekker kunnen de leden van de lijstadviescommissie 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).  
 
Opdracht commissie  
De LAC beoordeelt de kandidaten op basis van het kandidatenprofiel dat door de regiovergadering is 
vastgesteld. De LAC houdt rekening met een juiste afspiegeling van de samenleving bij gelijke 
geschiktheid van kandidaten. De LAC streeft naar een zo optimaal mogelijke vertegenwoordiging van 
alle gemeenten in Zuid-Holland. De LAC stelt vooraf helder procedures op zodat de werkwijze open en 
transparant is. De LAC houdt hierbij rekening met de gevoeligheden die bij dit proces komen kijken.  
 
Besluit 
Het instellingsbesluit wordt op 19 februari 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de algemene 
regiovergadering.   
 
De secretaris,      de voorzitter, 
 
Marc Gaulard       Robert van Zijl 

LIJSTADVIESCOMMISSIE 
PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2023 



   
 
 
 
Bijlage D 
 
Instellingsbesluit  
Instellingsbesluit Gedeputeerde adviescommissie voor de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart 
2023 in Zuid-Holland  
 
Doel 
De Gedeputeerde adviescommissie (GAC) stelt een functieprofiel op voor de functie van 
gedeputeerde, zijnde lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en brengt advies 
uit aan de dan zittende fractie over de kandidaten.  
 
Proces 
Het functieprofiel wordt vastgesteld op basis van gesprekken met de top 10 van de kandidatenlijst en 
twee leden van het regiobestuur. Het functieprofiel wordt vervolgens gepubliceerd. De Gedeputeerde 
adviescommissie selecteert op basis van het functieprofiel, de motivatiebrieven en de eventuele 
verstrekte functioneringsverslagen de kandidaten waarmee de commissie tenminste één 
gespreksronde voert. De GAC voorziet de fractie van mondeling advies over de kandidaten die hiervoor 
toestemming geven. In het advies brengt de GAC een volgorde van geschiktheid van de kandidaten aan 
en geeft het een indicatie voor passende portefeuilles. Het advies is niet bindend en wordt ter kennis 
gebracht aan het regiobestuur en de betreffende fractie geldend na de verkiezingen. De GAC houdt bij 
het doorlopen van het proces rekening met de gevoeligheden die bij dit proces komen kijken en is 
gehouden aan strikte geheimhouding.  
 
Samenstelling commissie  
De gedeputeerde adviescommissie bestaat uit minimaal:  

• Een voorzitter van de commissie (niet zijnde een bestuurslid van het regiobestuur of lid van de 
kandidatenlijst) 

• Een lid van het regiobestuur 
• de verkozen lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023 (of een andere kandidaat 

indien de lijsttrekker ook kandidaat is voor de functie van gedeputeerde) 
• twee overige personen met politiek/bestuurlijke ervaring 

 
De regiovergadering mandateert het regiobestuur om de posities in te vullen en een van haar leden 
aan te wijzen als secretaris. Het bestuur deelt uiterlijk 1 mei 2022 de samenstelling van de 
Gedeputeerde adviescommissie per e-mail aan de leden en op de eerstvolgende regiovergadering na 
samenstelling.  
 
Aanmelding 
Kandidaten kunnen zich voor 31 januari 2023 per e-mail melden (gedcie@d66zuidholland.nl) door 
middel van het insturen van een motivatiebrief met CV.  
 
Besluit 
Het instellingsbesluit wordt op 19 februari 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de algemene 
regiovergadering.   
 
De secretaris,     de voorzitter, 
 
Marc Gaulard      Robert van Zijl 

GEDEPUTEERDE ADVIESCOMMISSIE 
PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2023 



   
 
 
 
Bijlage E 
 
Instellingsbesluit  
Instellingsbesluit regionale verkiezingscommissie (RVC) voor de provinciale statenverkiezing van 15 
maart 2023 in Zuid-Holland  
 
Doel 
De regionale verkiezingscommissie waarborgt een onpartijdige voortgang van de 
kandidaatstellingsprocedure. De regionale verkiezingscommissie is belast met de volgende taken:  
 

• Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, 
en het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier; 

• De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking 
over de kandidaten aan de leden; 

• Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan; 
• De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende 

hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven. 
 
Samenstelling commissie  
De regionale verkiezingscommissie bestaat uit:  

• Maartje te Hennepe, commissievoorzitter 
• Siert van Kemenade 
• Matthijs Zweemer 

 
De regiovergadering mandateert de regionale verkiezingscommissie indien gewenst haar leden aantal 
uit te breiden tot maximaal vijf leden. De commissie gaat over de invulling van de eventuele posities. 
De commissie wijst een van haar leden aan als secretaris.  
 
Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor de 
kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie (art. 2.5 lid 6 HR). Wel kan het 
bestuur leden van de regionale verkiezingscommissie na afloop van interne stemming voordragen om 
als lijstduwers toegevoegd te worden aan de definitieve lijst. Het regiobestuur als geheel kan niet 
worden aangemerkt als verkiezingscommissie (art. 2.5 lid 8 HR).  
 
Besluit 
Het instellingsbesluit wordt op 19 februari 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de algemene 
regiovergadering.   
 
 
 
De secretaris,      de voorzitter, 
 
Marc Gaulard       Robert van Zijl 

REGIONALE 
VERKIEZINGSCOMMISSIE 

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2023 



Deelnamebesluit Provinciale Statenverkiezingen 2023
De Algemene Regiovergadering van D66 Zuid Holland, bijeen op 19 februari 2022, besluit: Zuid Holland 19 februari 2022

1. Zelfstandig deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 in de provincie Zuid 
Holland onder de bij de Kiesraad geregistreerde aanduiding D66;

Zuid Holland

2. Voor deelname de volgende besluiten te nemen:
a. het profiel van de lijstrekker en kandidaten vast te stellen conform het profiel lijsttrekker en kandidaten 

(zie bijlage A en B);
A en B

b. de aanmelding voor kandidaatstelling van lijsttrekker opent op donderdag 1 april 2022. De 
kandidaatstelling voor lijsttrekker sluit op zaterdag 29 mei 2022 om 23:59 uur;

1 april 29 mei 23 59

c. de aanmelding voor kandidaten opent op zondag 1 augustus 2022. De kandidaatstelling voor kandidaten 
sluit op donderdag 30 september 2022 om 23:59 uur;

1 augustus 30 september 23 59

d. de stemming voor de lijsttrekker opent op dinsdag 15 juni 2022 en sluit op dinsdag 28 juni 2022 om 
23:59 uur;

15 juni dinsdag 28 juni 2022 23 59

e. de stemming voor de kandidaten opent op maandag 15 november 2022 en sluit op maandag 28 
november 2022 om 23:59 uur;

15 novembermaandag 28 november 2022 23 59

f. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor lijsttrekker vast te stellen op 66 66 30 mei
g. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de kandidaten voor plaatsing op 

de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 1%;
1

h. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op de kandidatenlijst vast te stellen op 50, inclusief 
lijsttrekker;

50

i. een lijstadviescommissie (LAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6.13 van het Huishoudelijke Reglement, 
conform bijlage C;

C

j. een gedeputeerdenadviescommissie (GAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6. 14 van het Huishoudelijk 
Reglement en het bestuur op te dragen met een voorstel over de invulling hiervan te komen op de ARV 
van vrijdag 19 februari 2021;

19 februari

k. de hoogte van het percentage voor de politieke afdrachtregeling vast te stellen op 3%; 3
l. een verkiezingscommissie (VC) in te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.15 van het Huishoudelijk Reglement, 

conform bijlage E l;
E

m. het bestuur een mandaat te geven om maximaal 10 lijstduwers te zoeken en de lijstduwer(s) bekend te 
maken bij de uitslag van de interne verkiezing voor de overige kandidaten.

10

Alle variabele parameters in het besluit kunnen worden ingevuld middels de lichtgroen 
gearceerde velden hieronder:


