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Procedure Wethouders Advies Commissie D66 Midden-Brabant betreffende de gemeenten 

Tilburg/Dongen/Goirle/Waalwijk 

 

De leden van de afdeling D66 Midden-Brabant hebben ten behoeve van de 

gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in de gemeenten 

Tilburg/Dongen/Goirle/Waalwijk een Wethouders Advies Commissie (WAC) ingesteld.  

 

De AAV van D66 Midden-Brabant heeft ingestemd met de volgende samenstelling: 

a) Rob Meijer 

b) Tamara van Rossum 

c) Per fractie Tilburg/Dongen/Goirle/Waalwijk een afgevaardigde die op dit moment 

geen wethouders kandidaat is 

 

Opdracht: 

• De WAC verkent de beschikbaarheid en geschiktheid van kandidaten voor het 

wethouderschap in algemene zin. De geschiktheid moet blijken aan de hand van 

gesprekken die de WAC voert op basis van een vooraf uitgewerkt en door de beoogde 

fractie per gemeente vastgesteld wethouders profiel.  

• Het nader gekozen lid dat door de beoogde fractie wordt gekozen om deel te gaan 

uitmaken van de WAC zal volledige inzage krijgen in de dossiers van alle kandidaten die 

zich hebben aangemeld voor deze gemeente en is gehouden aan de vertrouwelijkheid 

van de WAC. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen is dit gekozen lid zelf geen wethouders 

kandidaat. 

• De WAC werkt op basis van het instellingsbesluit en voor zover daarin 

niet geregeld, volgens het afdelingsreglement. De WAC rapporteert inhoudelijk aan de 

nieuw gekozen fractie en indien gevraagd uitsluitend procesmatig aan het bestuur van 

de afdeling.  

• De WAC geeft een advies over de benoembaarheid van de kandidaten inclusief een 

ontwikkeladvies.  

• De boordeling van de lokale situatie en de portefeuilleverdeling wordt aan de 

respectievelijke fracties gelaten. 

• De voordracht van de wethouder(s) is uiteindelijk aan de nieuwe fractie. 

 

Procedure: 

De WAC opent met deze oproep de kandidaatstelling voor de gemeenten Tilburg, Goirle, 

Dongen, Waalwijk. 

 

Kandidaten leveren in, uiterlijk tot 7 maart 2018 per mail via 

tamara.vanrossum@d66middenbrabant.nl: 
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1. Een volledig naar waarheid ingevuld kandidaatstellingsformulier met daarin 

opgenomen een motivatie van maximaal 300 woorden; 

2. Een ingevulde wethoudersscan. Dit geldt ook voor kandidaten die al 

wethouderservaring hebben. Deze is te vinden via: https://d66.nl/partij/ 

talentontwikkelingopleiding/talentontwikkeling/  *  

3. Een recent cv. 

4. De namen van twee personen die als referent willen dienen. 

5. Eventuele andere relevante stukken die in de ogen van de kandidaat geschikt zijn voor 

de WAC om tot een juiste afweging te komen over de kandidatuur. 

6. Een kopie van een ID bewijs. 

 

NB Mocht door omstandigheden een van de gevraagde documenten om moverende 

redenen niet kunnen worden aangeleverd, neem dan contact op met Tamara van Rossum. 

 

• Alle afwegingen en gesprekken van de WAC zijn vertrouwelijk. 

• De WAC behoudt zich het recht voor om een briefselectie toe te passen.  

• De WAC kan naar eigen bevindingen een of twee gespreksrondes houden.  

• De WAC streeft naar voltalligheid bij het voeren van gesprekken.  

• De WAC mag informatie bij opgegeven referenten opvragen over kandidaten. 

• Kandidaten die voorgedragen worden, dienen een VOG te overleggen. 

• Het advies wordt eerst gedeeld met de kandidaten. Bij instemming van de kandidaat 

wordt het advies gedeeld met de fractie.   

• Na doorlopen van de procedure komt de WAC met een enkelvoudig of meervoudig 

advies aan de fractie.  

• Het advies is niet bindend; wel vertrouwelijk.  

• De fractie beslist over het advies en draagt de uiteindelijke kandidaat voor aan de 

coalitiepartners en aan de gemeenteraad. 

 

Toelichting werkwijze WAC D66 Midden-Brabant 

➢ Het uitgangspunt van de WAC binnen D66 Midden-Brabant is enkel om vast te stellen 

of een kandidaat zich conform het van toepassing zijnde profiel kwalificeert voor het 

ambt.  

➢ Er wordt door de commissie aan gehecht dat alle kandidaten de gangbare door het 

Landelijk Bestuur voorgestelde procedure doorlopen, inclusief de wethoudersscan.  

➢ De WAC garandeert de privacy van de kandidaten en gaat vertrouwelijk om met alle 

door de kandidaten aangeleverde stukken. Na afloop van het proces worden alle 

ingekomen stukken van kandidaten vernietigd. 

 

*(hiervoor vraagt het Landelijk Bureau D66 €50 dat direct kan worden overgemaakt waarna de 

kandidaat gelijk een link krijgt gestuurd om de scan te doen. Wel is daarvoor nodig in te loggen bij 

‘Mijn D66’. Dus de kandidaat wethouder moet de eigen inlog gegevens bij de hand hebben). 

https://d66.nl/partij/%20talentontwikkelingopleiding/talentontwikkeling/
https://d66.nl/partij/%20talentontwikkelingopleiding/talentontwikkeling/

