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Procedure verkiezing lijsttrekker SP-Amsterdam 
 
Op 15 oktober 2021 kiezen we onze Amsterdamse lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart 2022. Op een volgende algemene ledenvergadering in november kiezen we de 
volledige kandidatenlijst voor die gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Deze zomer hebben onze leden zich kunnen aanmelden als kandidaat raads- en 
stadsdeelcommissieleden. De inschrijving is inmiddels gesloten. Er kunnen zich geen nieuwe 
kandidaten meer aanmelden. Veel kandidaten zijn inmiddels door de kandidatencommissie 
gesproken.  
 
Voor de functie van lijsttrekker hebben zich twee kandidaten gemeld. Onze kandidatencommissie 
heeft na uitgebreide consultatie geadviseerd om Jakob Wedemeijer voor te dragen als lijsttrekker. 
Het afdelingsbestuur heeft dat advies overgenomen. Dat besluit was niet unaniem (6 voor, 3 tegen, 1 
onthouding). Tiers Bakker heeft aangegeven zijn kandidatuur te handhaven.  
 
Het afdelingsbestuur heeft Jakob Wedemeijer en Tiers Bakker gevraagd hun motivatie voor het 
lijsttrekkerschap schriftelijk uiteen te zetten. Die motivatie-brieven worden verstuurd aan de leden 
die zich hebben aangemeld voor de ledenvergadering. Amsterdamse leden kunnen per e-mail vragen 
stellen aan de kandidaten. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaten zelf om deze vragen te 
beantwoorden.  
 
Op de ledenavond van 15 oktober 2021 wordt een stemcommissie benoemd door de alv. De 
kandidatencommissie licht toe waarom en hoe zij tot hun advies voor de voordracht zijn gekomen. 
De twee lijsttrekkers-kandidaten krijg en ieder twee minuten de tijd voor een statement of pitch. 
Daarna kunnen leden vragen stellen aan: 
- de kandidatencommissie over de voordracht  
- het afdelingsbestuur  
- de twee kandidaten 
 
De voorzitter van de alv bepaalt de volgorde van de sprekers, de tijdspanne en de procedure van de 
beantwoording en draagt er zorg voor dat leden zich zo goed mogelijk kunnen informeren en beide 
kandidaten evenredig aan bod komen.  
 
Zodra de voorzitter van de avond het ‘vraag en antwoord’-deel heeft afgesloten, start de schriftelijke 
stemming. De stemming verloopt zoals in de statuten staat. De stemcommissie geeft de uitslag. 
 
 
 

 


