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Betreft: kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 

 

 

Geachte leden, 

 

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, verzoekt het bestuur van 

de afdeling Schiedam de leden om aan de secretaris van de afdeling vertrouwelijk, schriftelijk 

opgave te doen van namen van personen die zij voor het lidmaatschap van de gemeenteraad 

Schiedam in aanmerking wensen te brengen. Wij verzoeken u hierbij de reden van opgave te 

vermelden. Ieder lid heeft het recht ten hoogste vijf personen voor te dragen als kandidaten 

voor het lidmaatschap van de gemeenteraad voor het CDA.  

 

Daarnaast stelt het bestuur de leden hierbij in de gelegenheid te solliciteren naar een CDA-

kandidatuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad.  

 

U kunt uw opgave of sollicitatie tot uiterlijk 17 juli 2017 indienen bij: 

CDA afdeling Schiedam 

t.a.v. de voorzitter 

p/a Atalantahof 21 

3123 BA Schiedam 

 

Of mailen naar de voorzitter:  cac.daskalakis@tiscali.nl   

 of  cdaschiedam@hotmail.com t.a.v. de voorzitter 

 

Het bestuur heeft ervoor gekozen de lijsttrekker van onze afdeling voor de 

gemeenteraadsverkiezingen tegelijk met de stemming over de rest van de kandidatenlijst 

plaats te laten vinden. Mocht u interesse hebben in het lijsttrekkerschap / wilt u zelf de 

kandidatenlijst aanvoeren, dan verzoeken wij u dit expliciet bij uw voordracht/sollicitatie te 

vermelden.   

 

In bijgaande profielschets treft u de statutaire vereisten aan, alsmede de gewenste 

competenties en overige vereisten voor het raadslidmaatschap. Aan de lijsttrekker worden 

aanvullende eisen gesteld; een overzicht hiervan treft u op de laatste bladzijde van de 

profielschets aan. 

 



Personen die voldoen aan de statutaire vereisten worden vervolgens op een groslijst geplaatst. 

Na opstelling van deze groslijst (op alfabetische volgorde), draagt het bestuur de lijst over aan 

de vertrouwenscommissie die wij momenteel aan het instellen zijn.  

Wij hebben de heren Blok en Polak bereid bevonden deel te nemen aan de commissie. Met 

een derde lid zijn wij nog in gesprek. Wilt u wellicht worden van de vertrouwenscommissie 

en beschikt u over de benodigde ervaring hiervoor? Dan kunt u zich hier tot eind juni 

aanstaande opgeven via bovengenoemde mailadressen.  

De vertrouwenscommissie stelt een advieslijst op voor het bestuur. Nadat ons bestuur een 

besluit heeft genomen over de advieslijst, zal u een concept-kandidatenlijst worden 

voorgelegd. Naar verwachting vindt de algemene ledenvergadering waarin de kandidatenlijst 

wordt vastgesteld eind september/begin oktober plaats. 

 

Bent u bereid wèl op de kandidatenlijst geplaatst te worden, maar slechts op een 

onverkiesbare plaats? Dan verzoeken wij u hier eveneens schriftelijk opgave van te doen, met 

vermelding van uw wens op een onverkiesbare plaats te staan. In dat geval volstaat een kort 

bericht. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

voorzitter. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur, 

 

 

Christine Flaten-Daskalakis 

voorzitter CDA afdeling Schiedam  
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