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Vaststellen EvaluatieCommissie Verkiezingen (ECV) 
 
Aan:   Algemene Afdelingsvergadering 
Van:   Afdelingsbestuur D66 Dordrecht 
Betreft:  Verkiezingscampagne 2018 
Datum:  ntb 
 

In de AAV van November 2016 de leden gevraagd middels een instemmingsbesluit om deel 

te mogen nemen aan de verkiezingen. Verder is er een instemmingsbesluit gevraagd over 

het instellen van een Lijst Advies Commissie (LAC), een Campagne Commissie (CC) en een 

WethoudersCommissie (WHC). 

 

Conform het draaiboek voor de campagne dient nu tevens een Evaluatiecommissie te 

worden ingesteld voor de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.  

 

Het afdelingsbestuur vraagt de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) in te stemmen 

met de volgende voorstellen:  

1. Het instellen van een Evaluatiecommissie Verkiezingen (ECV) voor het evalueren van de 
Gemeenteraadscommissie 2018  
 
2. De hieronder opgenomen opdracht goed te keuren. 
 
3. Het benoemen van Johan Borsten tot voorzitter van de ECV. 
 
4. Het benoemen van Elbert Kelholt en Miranda Tuinder (Hoekse Waard) tot mede-
commissieleden. 
 
5. De ECV wordt ingesteld tot en met de overhandiging van de evaluatie aan het bestuur. De 
evaluatie zal door de EVC in de eerstevolgende AAV gepresenteerd worden.  
 

Opdracht 
De taak van de ECV is om een evaluatie uit te voeren van het verloop van de 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vanaf het eerste instellingsbesluit tot aan de feitelijke 
verkiezingen en coalitievorming.  
 
 
Werkwijze 
De commissie zal na acceptatie van de opdracht een onderzoeksplan indienen voor haar 

activiteiten met o.a. de volgende onderzoeksinstrumenten: 

 

• Interviews met de direct betrokken commissies/commissieleden (AVC, LAC, VPC, 

WAC, CC) 

• Interviews met overige direct betrokkenen (lijsttrekkers, leden op de lijst voor 

gemeenteraadsleden) 

• Deskresearch naar de diverse stukken/rapporten (muv van individuele 

aanmeldingsformulieren i.v.m. de privcay van personen/leden)  

• E-enquete naar de leden, in afstemming met de secretaris van het bestuur 
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• Indien gewenst/noodzakelijk in afstemming met de fractievoorzitter, gesprekken met 

overige fracties in de raad 

 

Elementen die in het evaluatierapport minimaal belicht moeten worden zijn: 

• Democratisch gehalte van de processen en procedures 

• Betrokkenheid van de D66- leden bij het proces 

• Samenwerking tussen de verschillende commissies 

• Kwaliteit van de e-voting tool 

• Transparantie van het proces 

• Bestedingen van campagnegelden  

• Mogelijkheden voor verbeteringen 
 
 
Tijdslijnen 
De volgende tijdslijnen zijn van toepassing (zulks verder afhankelijk van de verdere 
coalitievorming)  
 

Verkiezingen Door Datum 

Verkiezingsdag D-day 21-3-2018 

1e fractievergadering, start evt onderhandelingen Fractie 22-3-2018 

instellen Evaluatiecommissie Verkiezingen AAV Mei 2018 

Evaluatierapport aanbieden aan bestuur EVC Aug 18 

Vaststelling verkiezingsevaluatie AAV Sep-18 

 

Samenstelling  
De commissie zal uit meerdere personen bestaan. Deze personen mogen geen directe 
betrokkenheid hebben gehad bij de verkiezingen. De commissie bestaat in ieder geval uit 
een voorzitter en een secretaris (procesbewaking, formulering van het eindadvies), verder 
kan gedacht worden aan:  
 

• Lid van de afdeling Dordrecht; 

• Betrokken bestuurder/bestuurslid uit de regio 
 
De leden van de commissie zullen geen van allen lid zijn van de zittende fractie/bestuur en/of 
eventueel gekozen zijn als wethouder voor D66 Dordrecht.  
 
Eventuele belangstellenden, naast de personen die reeds voorgedragen zijn, kunnen zich 
aanmelden bij het bestuur. 
 
Privacy 
De leden van de commissie doen geen mededelingen aan anderen over hun 

werkzaamheden, als zij in redelijkheid kunnen aannemen dat daarmee de vertrouwelijkheid 

van het proces ook maar in de geringste mate kan worden aangetast. Dit geldt voor de 

periode tijdens de werkzaamheden van de commissie, maar ook voor de periode na 

ontbinding van de commissie.  

 
Uitzondering hierop is communicatie met bestuur en fractievoorzitter rondom het proces en 

voortgang. 


