Opgave tot
kandidaatstelling

Vragen over Opgave tot
kandidaatstelling?
www.rotterdam.nl

Hulp nodig bij de aanvraag?

14 010 (telefoonnummer van de gemeente)   

Persoonlijke gegevens

De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer
informatie op www.rotterdam.nl/privacy

Over dit formulier

Dit formulier invullen, printen en persoonlijk inleveren.

Met dit formulier geeft u aan dat u zich kandidaat stelt voor de verkiezing van een wijkraad
1. Wijkraad
Het gaat om de wijkraad van:
Charlois
Carnisse-Zuiderpark
Oud Charlois-Wielewaal

Heijplaat
Pendrecht-Zuidwijk

Tarwewijk
Delfshaven
Bospolder-Spangen-Tussendijken
Mathenesse
Feijenoord
Afrikaanderwijk

Delfshaven-Schiemond
Middelland-Nieuwe Westen
Bloemhof

Entrepot-Noordereiland

Feijenoord

Hillesluis

Katendrecht-Wilhelminapier

Vreewijk
Hillegersberg-Schiebroek
Hillegersberg

Schiebroek

Hoek van Holland
Hoek van Holland

277 DV 12 21

Hoogvliet
Hoogvliet

blad 1/6

IJsselmonde
Beverwaard
Lombardijen

Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde

Kralingen-Crooswijk
Crooswijk

Kralingen

Noord
Agniesebuurt-Provenierswijk

Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier

Oude Noorden
Overschie
Overschie
Pernis
Pernis
Prins Alexander
Kralingseveer

Lage Land, Prinsenland en ’s-Gravenland

Nesselande

Ommoord

Oosterflank

Zevenkamp

Rotterdam Centrum
Dijkzigt-Oude Westen

Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek

Rozenburg
Rozenburg
Nieuw Mathenesse
Mathenesse

2. Uw gegevens
Achternaam
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Voorletters

Roepnaam

Adres

Geboortedatum

Burgerservicenummer (9 cijfers)

Telefoonnummer (10 cijfers)

Emailadres (uwnaam@voorbeeld.com)

3. Aanduiding van de instelling, groepering of ander collectief (niet verplicht)
Ik neem deel aan de verkiezing van de wijkraad namens de volgende instelling, groepering of ander collectief en ik wil dat de aanduiding daarvan op het stembiljet bij mijn naam
wordt vermeld.
De aanduiding is:

Maximaal 35 tekens

Ik heb een verklaring van de instelling, groepering, of collectief bijgevoegd.

4. Aanwijzing van tijdelijke plaatsvervanger (niet verplicht)
Als tijdelijke plaatsvervanger voor het tijdelijk innemen van mijn plaats in de wijkraad wijs
ik de volgende persoon aan:
Naam

Adres

Geboortedatum

Burgerservicenummer (9 cijfers)

Telefoonnummer (10 cijfers)

Emailadres (uwnaam@voorbeeld.com)

Ik heb een verklaring van mijn plaatsvervanger bijgevoegd.

5. Verklaringen van ondersteuning
De volgende kiezers verklaren dat zij de kandidaatstelling van bovengenoemde kandidaat
ondersteunen. Van iedere kiezer is een kopie van een geldig identiteitsbewijs bijgevoegd.
Tenminste vijf kiezers hebben deze verklaring ingevuld en ondertekend.
Kiezer 1
Naam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

Kiezer 2
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Naam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

Kiezer 3
Naam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

Kiezer 4
Naam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

Kiezer 5
Naam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

Kiezer 6
Naam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

Kiezer 7
Naam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

Kiezer 8
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Naam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

Kiezer 9
Naam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

Kiezer 10
Naam

Geboortedatum

Adres

Handtekening

Ik heb een (digitale) kopie van het identiteitsbewijs van iedere ondersteuner die ik bij het
inleveren van dit formulier kan tonen.

6. Ondertekening kandidaat
Datum

Handtekening

blad 5/6

Plaats

Toelichting bij formulier:
1. Wijkraad
U kunt zich alleen kandidaat stellen voor de wijk waarin u op de dag waarop u dit formulier
inlevert in de Basisregistratie Personen op een adres in die wijk staat ingeschreven.
2. Gegevens
Hier vult u de gevraagde gegevens in. Aan de hand van deze gegevens wordt gecontroleerd of u kiesgerechtigd bent voor de verkiezing van de wijkraad waarvoor u zich
kandidaat stelt. De achternaam, voorletters en roepnaam die u hier invult wordt ook op
de stembiljetten geplaatst. U mag ook de achternaam van uw (overleden) echtgenoot of
geregistreerd partner gebruiken al dan niet in combinatie met uw eigen achternaam.
Op het stembiljet wordt bij de naam van iedere kandidaat een foto geplaatst. Bij het
inleveren van deze opgave wordt de foto gemaakt door een fotograaf. Bij het maken van de
foto wordt gevraagd om uw toestemming om de foto op het stembiljet te gebruiken.
3. Aanduiding van de instelling, groepering of ander collectief (niet verplicht)
Als u zich kandidaat stelt (mede) namens een (politieke) groepering, een instelling of
ander collectief dan mag u ervoor kiezen dat bij uw naam op het stembiljet de aanduiding
van die instelling, groepering of collectief wordt vermeld. Dit is echter niet verplicht. Bij
dit formulier tot opgave van kandidaatstelling voegt u dan een verklaring waaruit blijkt
dat de door u vertegenwoordigde instelling, groepering of collectief met het voeren van
die aanduiding op het stembiljet instemt. De verklaring wordt ondertekend door degene
die daarvoor bevoegd is. Als u namens meer dan één instelling, groepering of collectief
optreedt, dan mogen meerdere aanduidingen worden gevoerd. Bij het gebruik van meerdere aanduidingen dient van iedere instelling, groepering of collectief een ondertekende
toestemmingsverklaring te worden bijgevoegd.
De bevoegdheid van de ondertekenaar van de toestemmingsverklaring wordt gecontroleerd door raadpleging van de registers van de Kamer van Koophandel, in de registers van
aanduidingen van politieke groeperingen, of bij de opgegeven contactpersoon.
4. Aanwijzing van tijdelijke plaatsvervanger
U kunt een tijdelijk plaatsvervanger aanwijzen. Deze plaatsvervanger kan tijdelijk uw
plaats in de wijkraad innemen als aan u tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap
en bevalling of ziekte. Het aanwijzen van een plaatsvervanger is niet verplicht. De tijdelijk
plaatsvervanger kan niet zelf óók kandidaat zijn voor de verkiezing van de wijkraad.
Degene die u wilt aanwijzen moet daar wel mee instemmen. Daarom levert u de door hem
of haar ondertekende verklaring in.
5. Verklaringen van ondersteuning
Door ten minste vijf kiezers moet worden verklaard dat zij de opgave tot kandidaatstelling ondersteunen. De ondersteuners zijn zelf kiesgerechtigd voor de verkiezing van de
wijkraad waarvoor uw kandidaatstelling geldt. Als er meer dan tien ondersteunersverklaringen zijn, dan mogen de verklaringen voor zover die het aantal van tien te boven gaan op
een apart blad worden ingeleverd.
Van iedere ondersteuner moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden getoond.
Let op: dit identiteitsbewijs moet geldig zijn op de dag waarop u dit formulier van opgave
tot kandidaatstelling inlevert. Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Op het kopie moet in ieder geval duidelijk zichtbaar zijn de foto, naam,
geboortedatum en handtekening van de ondersteuner en de geldigheidsduur van het
identiteitsbewijs. Andere gegevens, zoals het BSN-nummer, mogen onleesbaar worden
gemaakt. Het kopie mag een uitgeprinte kopie zijn, maar ook een duidelijk leesbare foto
op een telefoon, tablet of andere mobiele drager. Met de app KopieID van de Rijksoverheid maakt u met uw smartphone of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Door
de gemeente worden géén kopieën van ID-bewijzen ingenomen.
Let op: bij het inleveren van deze opgave dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen
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