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Besluit
De leden van D66 Delft in vergadering bijeen op zaterdag 31 oktober 2020, nemen het
besluit tot instelling van een Wethouders Advies Commissie (WAC) volgens Artikel 6.14 van
het Huishoudelijk reglement POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66.
Aanmelding kandidaat-wethouders
Kandidaat-wethouders kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 24 december 2021 om 17.00u
melden bij de wethoudersadviescommissie door een motivatiebrief met cv te sturen aan de
commissievoorzitter.
Taak
De wethoudersadviescommissie doorloopt de wervingsprocedure en komt tot een
vertrouwelijk advies voor de nieuw gekozen fractie met betrekking tot de kandidaatwethouder(s).
Werkwijze
Om tot dit advies te komen maakt de WAC gebruik van de volgende zaken:
• De motivatiebrief en het cv van de kandidaat;
• Het gesprek met de kandidaat, waarin gekeken wordt naar:
o aansluiting bij het opgestelde profiel kandidaat-wethouder, vastgesteld door
de AAV van D66 Delft;
o persoonlijke motivatie van de kandidaat;
o expertise van de kandidaat, passend bij mogelijke portefeuilles in een nieuw
college.
Daarnaast kan de commissie referenties vragen en referenten spreken.
De WAC toetst de kandidaten bij het uitbrengen van het advies op de bovengenoemde
profielschets voor een Delftse wethouder, de vereisten van D66 conform de Statuten en het
Huishoudelijk Regelement van D66, en de relevante bepalingen uit de gemeentewet;
De WAC adviseert niet bindend aan de toekomstige fractie en deelt het advies uiterlijk een
maand voor de verkiezingen van 16 maart 2022 vertrouwelijk met de zeven hoogst
genoteerde kandidaten van de nieuwe fractie.

Samenstelling
De commissie bestaat uit vijf personen waaronder een lid van de zittende fractie, een lid van
de beoogde fractie, de voorzitter van het afdelingsbestuur en een extern lid, waaronder
wordt verstaan, iemand die gedurende de lopende gemeenteraadsperiode geen actieve rol
heeft gehad binnen D66 Delft. Getracht wordt om in elk geval een (oud) wethouder in de
commissie zitting te laten nemen.
In geval de rol van lid van de oude fractie en lid van de beoogde nieuwe fractie wordt
verenigd in één persoon kan besloten worden de commissie te beperken tot drie personen.
De voorzitter van de commissie wordt door de AAV in functie benoemd; het bestuur is door
de AAV gemachtigd de overige leden van de commissie aan te wijzen.
Lidmaatschap van de WAC is onverenigbaar met kandidatuur voor het wethouderschap in
Delft.
Opdracht
De commissie stelt zich op de hoogte van:
- de profielschets voor een Delftse wethouder, vastgesteld door de AAV van D66 Delft;
- de vereisten van D66 conform de Statuten en het Huishoudelijk Regelement;
- de relevante bepalingen uit de gemeentewet;
- het fractiereglement 2018-2022 van D66 Delft.
De WAC heeft als opdracht het opstellen van een advies met betrekking tot de kandidaatwethouder(s) ten behoeve van de nieuw aantredende fractie.
De WAC adviseert in een onderbouwd advies over de geschiktheid van geselecteerde
kandidaten voor de functie van wethouder met het oog op specifieke portefeuilles.
De WAC houdt bij het doorlopen van het proces rekening met de gevoeligheden die deze
procedure kan inhouden voor zowel de kandidaat-leden als leden van de beoogde fractie.
De WAC rapporteert voortgang en eventuele problemen aan het afdelingsbestuur.
De commissie rapporteert in de eerstvolgende AAV na de verkiezingen over de doorlopen
procedure.

