
(Statutaire) vereisten raadslidmaatschap CDA Apeldoorn 
Tbv. kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 
(Statutaire) vereisten voor het raadslidsmaatschap voor het CDA Apeldoorn 
De kandidatencommissie is gevraagd een beoordeling te doen cq. te vragen naar de volgende 
vereisten: 

1. Heeft de christendemocratische uitgangspunten verinnerlijkt; 
2. Heeft de cursus CDA-gedachtegoed en relevante trainingen gevolgd en vaardigheden 

opgedaan (of gaat dit de komende periode doen) 
3. Is maatschappelijk betrokken en neemt deel aan maatschappelijke activiteiten; Beschikt over 

maatschappelijk draagvlak en weet electorale achterban te creëren en te mobiliseren; Heeft 
een relevant lokaal netwerk; 

4. Is bereid en beschikbaar om zich in te zetten voor partij- en campagneactiviteiten. 
5. Beschikt over voldoende tijd (15-20 uur per week en kan dit flexibel inzetten). 
6. Zal het gemeenteraadslidmaatschap voor de volledige periode te vervullen; 
7. Een CDA-gemeenteraadslid is gebonden aan de maximale zittingstermijn van drie 

raadsperioden. 
 

8. Heeft kennis van de dualistische werking van de gemeentelijke politiek en ambtelijke 
procedures, of is bereid dit te ontwikkelen; 

9. Is van onbesproken gedrag en doorstaat de integriteitstoets; 
10. Overlegt voor de definitieve vaststelling van de advieslijst een “Verklaring Omtrent het 

Gedrag”. 
11. Overlegt en ondertekent voor de definitieve vaststelling van de advieslijst de Partijverklaring. 

 
12. Wordt (automatisch) lid van de CDA Bestuurdersvereniging, betaalt de contributie en laat zich 

voeden en ondersteunen; 
13. Is op de hoogte van en bereid tot het leveren van de financiële bijdrage waartoe men als 

raadslid in het kader van de Landelijke Bijdrage Regeling, zoals dat lokaal is vastgesteld en 
dus verplicht is.  

14. Voldoet aan het CDA-kandidaatstellingsreglement en wettelijke eisen; 
15. Woont in de betreffende gemeente, of wanneer men niet ingezetene van de gemeente is, en 

voegt bij de indiening van de kandidatenlijst een door de kandidaat getekende verklaring bij 
waaruit blijkt dat de kandidaat voornemens is zich bij benoeming te vestigen in de gemeente. 

16. Voldoet aan de statutaire vereisten wat betreft nevenfuncties; 
17. Is minimaal 1 jaar (betalend) lid van het CDA (eventueel is ontheffing mogelijk door de 

provinciale afdeling). 
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