
 

Aan :      De algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Leiden 
Van :      Bestuur PvdA afdeling Leiden 
DD:        3 september 2017 

Betreft: Voordracht lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 
maart 2018 

Beste Leden, 

Zoals u uit onderstaand advies kunt afleiden heeft er 1 persoon gereageerd op de 
kandidaatstelling als lijsttrekker van de PvdA afdeling Leiden. 

De kandidaatstellingscommissie is unaniem in haar voordracht van Marleen Damen 
als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

Het bestuur heeft ook unaniem ingestemd met de voordracht, zodat wij onze 
voordracht nu aan de Algemene Ledenvergadering ter besluitvorming willen 
voorleggen. 

Graag uw instemming met de voordracht van deze geweldige kandidaat. 

Namens het bestuur van de PvdA afdeling Leiden. 

Aloys van Rest 
Voorzitter 



 

Leiden, 3 september 2017 

Hoi Aloys en andere bestuursleden van de PvdA Afdeling Leiden, 

De kandidaatstellingscommissie heeft binnen de daarvoor destijds door uw bestuur en de 
ALV gestelde termijn van 1 lid van onze  afdeling een schriftelijke aanmelding gekregen 
waarbij zij aangaf te opteren voor het lijsttrekkerschap van de PvdA in de gemeente 
Leiden bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 

Die aanmelding kwam van onze onvolprezen wethouder Marleen Damen. 

Marleen heeft in die aanmelding schriftelijk aangegeven waarom zij voor het 
lijsttrekkerschap opteerde en over welke eigenschappen en vaardigheden zij volgens 
haarzelf beschikt. 

De kandidaatstellingscommissie heeft de inhoud van die aanmelding gelegd naast de door 
de commissie opgestelde profielschetsen - die eerder door uw bestuur en de ALV zijn 
vastgesteld-  en kwam unaniem tot de conclusie dat Marleen aan die profielschetsen 
ruimschoots voldeed. 

Een deel van kandidaatstellingscommissie heeft nog een gesprek met haar gehad. 

Marleen heeft ook de  erecode van onze partij en de bereidverklaring getekend en ook 
overigens aan de formaliteiten alle voldaan. 

Het is dan ook met zeer groot genoegen dat ik uw bestuur namens de gehele 
kandidaatstellingscommissie kan adviseren aan de eerst komende ALV van onze Afdeling 
Marleen Damen voor te dragen als onze Leidse lijsttrekker voor de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen.  

Met vriendelijke groet, 

namens de kandidaatstellingscommissie, 

Henny Keereweer, 

voorzitter.


