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Geachte leden van D66 Dordrecht, 

De WAC legt hierbij verantwoording af over het proces dat vooraf is gegaan aan 
het opstellen van de advieslijst met wethouderskandidaten, die op 22 maart 
2018 aan de fractie van D66 Dordrecht is overhandigd.  

Op de AAV van 30 november 2017 is de WAC ingesteld door de leden van D66 
Dordrecht met de volgende opdracht: De taak van de WAC is om (niet-bindend) 
advies aan de fractie uit te brengen omtrent voor te dragen kandidaat-
wethouder(s) voor diverse mogelijke portefeuilles inclusief een volgorde van 
geschiktheid. Tijdens de eerste bijeenkomst van de WAC op 10 februari 2018 is 
vastgesteld dat geen van de WAC-leden kandidaat-wethouder in Dordrecht zijn 
of zullen worden in deze raadsperiode. 

De oproep voor wethouderskandidaten is gecommuniceerd via de website en de 
nieuwsbrief, en is bekend gemaakt bij de regionale talentencommissie. Ook 
hebben leden van de WAC de oproep in hun eigen netwerk verspreid. Op de 
sluitingsdatum van de kandidaatstellingsperiode op 14 februari 2018 hadden 
zich negen kandidaten gemeld, waarvan er één zich heeft teruggetrokken voor 
het eerste gesprek. De kandidaten hadden diverse achtergronden op het gebied 
van politieke ervaring, werkzaamheden en voorkeur voor portefeuilles. Het was 
een mix van mannen en vrouwen, van uiteenlopende leeftijden. Zowel 
kandidaten van binnen als buiten Dordrecht waren beschikbaar.  

De opdracht van de WAC was om de kandidaten te toetsen aan de profielschets 
(zoals vastgesteld door de AAV in november 2016, zie bijlage), het draagvlak 
onder de beoogde fractie, het commitment van de kandidaat aan D66 en de stad 
en ten slotte de match met mogelijke portefeuilles. Hiervoor zijn de motivatie op 
het kandidaatstellingsformulier, het CV, de wethoudersscan en meerdere 
gesprekken gebuikt.  

De WAC heeft alle kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Er is gekozen 
voor twee maal een gesprek van een half uur met twee leden van de WAC. Eén 
van deze gesprekken richtte zich op plezier in het doel (politieke visie voor 
Dordrecht) en het andere gesprek ging over plezier in het middel (de functie van 
wethouder in Dordrecht) en praktische zaken. In beide gesprekken kwamen de 
drie thema's uit de profielschets aan de orde (denken, voelen en kracht). Ook is 
er bij alle kandidaten gevraagd naar voorkeursportefeuilles en (indien nodig) de 
bereidheid om te verhuizen naar Dordrecht.  

Vervolgens heeft de WAC op 5 maart 2018 een gesprek gevoerd met kandidaat-
raadsleden uit de top 10 van de lijst en met zittende fractieleden. Dit gesprek had 



 

 

als doel om verder invulling te geven aan het onderdeel "draagvlak van de 
sollicitant onder de beoogde fractie" uit de opdracht van de WAC. In dit gesprek 
hebben de kandidaat-raadsleden en fractieleden de door hun gewenste 
eigenschappen en kenmerken van een geschikte wethouder besproken met de 
WAC en is een top van de belangrijkste eigenschappen opgesteld. De wens van de 
fracties was een wethouderskandidaat die bekend is met het reilen en zeilen in 
Dordrecht en daarbuiten en die verbindend is naar zowel partners in de stad als 
in de regio. Bovendien moet de kandidaat een inspirerende visie hebben 
waarmee leiderschap wordt getoond en moet hij of zij voldoende stevigheid en 
charisma hebben om anderen mee te nemen.  

Ook heeft de WAC met de kandidaat-raadsleden en fractieleden afgesproken 
welke vorm het advies van de WAC krijgt. Om de privacy van de kandidaat-
wethouders te beschermen en om te voorkomen dat goede kandidaten zich op 
het laatst terugtrekken is alleen een top twee of top drie kandidaten aan de 
fractie overlegd. Hierbij was het belangrijk dat het om zeer verschillende 
kandidaten zou gaan, zodat de fractie echt iets te kiezen zou hebben.   

Op basis van de profielschets en de prioriteiten van de beoogde fractie en 
zittende fractieleden heeft de WAC vier kandidaten geselecteerd voor een 
tweede gesprek.  Tijdens dit gesprek is specifiek doorgevraagd op de prioriteiten 
van de fractie. Na deze tweede gespreksronde zijn er, na zorgvuldig overweging 
en toetsing aan alle vastgestelde criteria, drie kandidaten overgebleven die de 
WAC aan de fractie heeft adviseert. Alle kandidaten zijn op 12 en 13 maart 2018 
telefonisch ingelicht over hun positie in het advies van de WAC. Hierop heeft 
geen van de kandidaten zich teruggetrokken.  

Op 22 maart 2018 heeft de WAC haar advies aan de fractie overhandigd. Dit 
advies bestond uit een toelichting op het proces, zoals hierboven omschreven, en 
een lijst met drie mogelijke wethouders op volgorde van geschiktheid en met 
vermelding van geschikte portefeuilles. 

Met het afleggen van verantwoording oer de werkzaamheden is de taak van de 
WAC beëindigd.  
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