
Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie (WAC) 
versie: concept ter goedkeuring door de AAV van 10 november 2021  
 
Opdracht 
De WAC brengt een advies uit aan de nieuw gekozen fractie met betrekking tot de 
kandidaat wethouder(s). 
 
 
Samenstelling 
De WAC zal bestaan uit de volgende leden: 
 Marcelle Hendrickx (voorzitter) 
 Robin Verleisdonk (secretaris) 
 Annelies Offereins (HR-specialist) 

  
 
Aanmelding kandidaat-wethouders 
Kandidaat-wethouders kunnen van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022 hun 
interesse kenbaar maken aan de commissie door per e-mail een motivatiebrief en CV te 
sturen naar: wac@d66eindhoven.nl 
 
 
Werkwijze 
De WAC hanteert een open en transparante methode voor de werving van kandidaten, 
waarbij niet uitsluitend naar leden wordt gecommuniceerd maar waarbij ook andere 
online communicatiemiddelen worden ingezet om geïnteresseerden te attenderen op 
het profiel en de positie van wethouder namens D66 Eindhoven. 
 
De WAC selecteert op basis van het profiel en de motivatiebrieven de kandidaten 
waarmee de commissie tenminste één gespreksronde zal voeren. 
Om tot een advies te komen maakt de WAC gebruik van: 
 het cv van de kandidaat 
 het gesprek met de kandidaat, waarin gekeken wordt naar: 

o aansluiting bij het opgestelde profiel kandidaat-wethouder; 
o persoonlijke motivatie van de kandidaat; 
o expertise van de kandidaat, passend bij mogelijke portefeuilles in een nieuw 

college. 
 
Op initiatief van de WAC kan de lijsttrekker om advies worden gevraagd, aangezien de 
lijsttrekker geen zitting neemt in de WAC. 
 
De WAC voorziet de fractie van advies over de kandidaten die daarvoor toestemming 
geven. In het advies: 
 brengt de WAC een volgorde van geschiktheid van de kandidaten aan; 
 geeft de WAC een indicatie voor passende portefeuilles.  

 
Het advies is niet bindend en wordt na de verkiezingen mondeling medegedeeld en 
toegelicht aan de nieuw verkozen fractie.  
De WAC houdt bij het doorlopen van het proces rekening met de gevoeligheden die bij 
dit proces komen kijken en is gehouden aan strikte geheimhouding. 


