De kandidaatstelling is geopend vanaf 1 april t/m 30 juni 2021
Oproep Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2022
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zoekt GroenLinks Groningen
enthousiaste leden die het GroenLinks-gedachtengoed kunnen vertegenwoordigen als lid
van onze gemeenteraadsfractie. Het bestuur van de afdeling roept alle geïnteresseerden
(sympathisanten en leden) op zich kandidaat te stellen voor een plaats op de kieslijst van
GroenLinks Groningen.
Gemeenteraadslid
•

Als gemeenteraadslid ben je volksvertegenwoordiger en zorg je voor de vertaling van
de idealen van GroenLinks naar de politieke werkelijkheid van de gemeenteraad.
We zoeken enthousiaste mensen die zich de komende jaren willen inzetten voor de
gemeente Groningen. Om de functie van gemeenteraadslid goed uit te oefenen heb
je gemiddeld 20 uur per week, veelal in de avonduren, beschikbaar. Het volledige
profiel voor raadsleden kun je op onze website vinden (zie het stuk: ‘Profielen
gemeenteraadsleden en fractie’ op https://groningen.groenlinks.nl/GR2022 ). De
gekozen vertegenwoordigers kiezen uit hun midden te zijner tijd een
fractievoorzitter. De fractievoorzitter besteedt gemiddeld 24 uur per week aan de
functie.

Lijsttrekker
De lijsttrekker van GroenLinks (dé nummer 1 op de kandidatenlijst) is het gezicht van de
partij tijdens de verkiezingsstrijd. Samen met de andere kandidaten en het campagneteam
zet zij/hij GroenLinks voortdurend voor het voetlicht tijdens de verkiezingsperiode en heeft
de potentie daarna de fractie te leiden. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap moeten voor
het overige voldoen aan dezelfde eisen als de raadsleden

Vergoeding
Een raadslid ontvangt vanaf de dag van de beëdiging een raadsvergoeding als vastgelegd in
het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Over deze bruto vergoeding is,
behoudens vrijstelling een afdracht aan GroenLinks verschuldigd van 10 % conform de
landelijke afdrachtsregeling.

Aanmelding
Je kunt je aanmelden, uiterlijk 30 juni 2021, maar liever zo spoedig mogelijk door het sturen
van een motivatiebrief (max. 1 ½ A4) met een actuele CV, naar: kciegroningen@gmail.com

Procedure
Met de kandidaten worden gesprekken gevoerd door de Kandidatencommissie.
Kandidaat raadsleden worden geacht het bewilligingsformulier te ondertekenen, de
integriteitstoets te doorstaan en het programma van GroenLinks te onderschrijven.
De kandidatencommissie stelt een advies op voor de kieslijst aan het afdelingsbestuur. De
kieslijst wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) in november 2021.

Meer informatie:
•

•
•

Procedure van kandidaatstellingen en de selectie staan beschreven op de website
van GroenLinks Groningen: (zie het stuk ‘Procedure en Planning Kcie Gemeenteraads
verkiezingen’ op https://groningen.groenlinks.nl/GR2022 ).
Voor informatie over de procedure kun je contact op nemen met de secretaris van de
Kandidatencommissie: Gijs van der Kroef op email: kciegroningen@gmail.com
Meer inhoudelijke informatie over het raadslidmaatschap is te verkrijgen bij Ank
Haagsma (bestuurslid van de afdeling) email: ank.haagsma@planet.nl.
tel: 06-11100603

Uiteraard roepen we geïnteresseerde leden van GroenLinks op om te reageren.
Ook mensen die nog geen lid zijn, maar wel het gedachtengoed van GroenLinks
onderschrijven, kunnen hun interesse tonen. Mocht je potentiële kandidaten voor
GroenLinks Groningen kennen, dan kun je die gemotiveerd kenbaar maken bij de voorzitter
van de afdeling: Arjan Helmantel via email: helmantelarjan@hotmail.com of tel: 0610004588.

We horen graag van je!
Namens de afdeling GroenLinks Groningen,
Het bestuur

