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ALV 24 november 2021 - Vaststellen kandidatenlijst - Notulen 

Opening om 20.00 uur 
 
Vaststellen agenda en notulen 22-09-2021 

  
Notulen 22-09-2021 vastgesteld 
  
Punten van orde 
Chat gesloten behalve voor de hosts. Gesprek met elkaar in de plenaire ruimte. Imran let op of er 
handjes zijn. 
Judith handhaaft strak en staat geen schadelijke opmerkingen over individuen toe. 
  
Verantwoording voorbereiding kandidatenproces door bestuur 
Diversiteit: Er is kritiek op de diversiteit van de conceptlijst. Diversiteit was voor het bestuur twee jaar 
terug al belangrijk. Scouting voor commissies om die diverser te maken. Ook bij KC op ingezet in 
samenspraak met de diversiteitscommissie. Daarnaast campagne opgezet gericht op breed publiek bij 
werving. 

  
Vragen van de leden:  
-Hoe is de procedure van kandidaatstelling verlopen? 
Geprobeerd om zo breed mogelijk te kijken. Huis-aan-huis-blad, video’s verspreid voor het 
daadwerkelijke aanmelden. Bewust ruim op tijd om mensen tijd te geven om er over te kunnen 
nadenken. Promotie van (pre)begin tot eind proces. In overleg met werkgroep diversiteit. 
-Hoe gingen jullie belangenverstrengeling tegen van bestuursleden op de lijst? 
De drie bestuursleden op de conceptlijst zoveel mogelijk buiten de beslissingen gelaten, delen van 
vergaderingen vonden zonder hen plaats. We hadden een ‘schaduwbestuur’ appgroep zonder de 
kandidaten. 
-Richtlijn om campagnemails niet ongevraagd te sturen. Niet nageleefd door de bestuursleden die 
kandidaat waren. 
Judith zat niet in de verkiezingsappgroep en hoorde dit voor het eerst.  
-Waarom geen DWARS’er in de KC? 
Vacatures doorgegeven aan DWARS’er in het scoutingteam. Vanuit DWARS’ers niet voldoende animo, 
ook niet na oproep over meer variatie. 

  
Ronde 2: 
-Waarom is er vastgehouden aan de traditionele sollicatiebrief met cv? 
Dit wordt naar de evaluatie verplaatst. Brieven waren verschillend van aard qua lengte en inhoud. Met 
iedereen die een brief instuurde is de KC het gesprek aan gegaan. 
-Mag Anne het bestuur opgeroepen worden om een DWARS’ers actief te benaderen? 
Ja. 
-Waarom was de sluitingstijd van kandidatenstelling zo vroeg, waardoor een lange tijdsspanne tot deze 
ALV? 
Nadelen nu ondervonden. We nemen het mee. Wel langere aanloop genomen voor enthousiasmeren 
en orienteren.  
-Hadden we deze vragenronde niet na de stemprocedure kunnen doen? 
Bij de evaluatie kunnen kandidaten die nu niet konden spreken alsnog spreken. 
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-Zijn de kandidaten vanuit het bestuur ook ‘uit de kamer gestuurd’ als het over de procedure ging? 
Ja. 
-Waarom heeft het bestuur niet gestuurd op kijken naar vorige lijst? 
Hier hebben we algemene rol in als bestuur. 
  
Verantwoording Kandidatencommissie 
De Kandidatencommissie (hiern KC) bestond uit Lolke Boonstra, Edith Andriesse, Stephanie Bakker, 
Pieter Goossen en Rob van Lint. Het proces is vooraf beschreven in schriftelijk plan van aanpak. In het 
profiel staan veel eisen die meegewogen moesten worden in het advies. Twee worden hier uitgelicht: 
-Diversiteit: contact met diversiteitcommissie gehad vanaf start. De GroenLinks-vijver was niet divers 
genoeg. Bestuur ingezet voor scouting toen bleek dat beoogde diversiteit achterwege bleef bij mensen 
die zich hadden gekandideerd, maar dit leverde naast enkele vrouwen verder geen wezenlijke 
verandering van de (type) aanmeldingen. Andere aspecten in het profiel waren ook belangrijk. Moeilijke 
afwegingen voor KC. In top10 50/50 man-vrouw-verhouding. Actiegroep diversiteit ontstond na 
bekendmaking van de conceptlijst. Bedenk dat er ook veel ‘onzichtbare’ diversiteit is (zoals te zien bij de 
informatie die de actiegroep heeft verzameld). Complimenten naar de actiegroep voor hun aanpak. 
-Teamsamenwerking:  Zorgen over teamsamenwerking bij huidige fractie. Die ervaring heeft gezorgd 
voor extra focus op samenwerking. Top 10 met leden uit de huidige fractie en sterke nieuwkomers. 7 
van 8 zittende raadsleden hebben zich opnieuw gekandideerd. Ruimte voor nieuwe gezichten was 
wenselijk. 
Er bleek van de vorige kandidatencommissie geen overdrachtsdossier. KC spreekt uit dit dossier voor de 
volgende KC voor 2026 te waarborgen. 

  
Vragen uit zaal: 
-Welke ijkpunten had de KC voor de rolmodellen/in hoeverre keek de KC naar meerwaarde 
rolmodellen?) 
In de weging kijkt KC naar alle aspecten in het profiel, meer dan enkel rolmodellen. 
-Alle vrouwelijke raadsleden op de lijst zijn gezakt op de lijst. Welke verklaring heeft de KC hiervoor? 
Er is niet gekeken naar de plekken op de vorige lijst. Gekeken naar kwaliteiten zoals die nu door de KC 
worden gezien in vergelijking met de andere kandidaten. 
-Teamsamenwerking opmerking niet gepast in deze ALV, zeg je daarmee iets over de kandidaten. Wat is 
hier de reactie van KC op? 
Dit verband is door de KC niet gelegd en wordt niet op in gegaan 
-Toelichting Leidse afspiegeling, want hij lijkt een theoretisch opgeleide lijst. 
Homogeen team betekent niet dat iedereen hetzelfde is, maar het gaat om werkwijze en manier van 
met standpunten omgaan. 
 
-Waarom geen publiekelijke adviezen/toelichtingen positie voor kandidaten? 
Het gaat om vertrouwelijke gesprekken, op basis daarvan oordeel. KC vindt het niet kies om die 
gesprekken publiekelijk te maken. Toelichting naar kandidaten, maar niet naar leden. In de korte duiding 
zit latent een oordeel. 

  
-De indruk wordt gewekt dat de KC de schuld bij de afdeling ligt voor gebrek diversiteit. Klopt dat? 
Van schuld is hier geen sprake, maar het is wel teleurstellend dat er niet meer mensen zich hebben 
willen aanmelden. 
-Waarom gekozen om nieuw bloed toch minder kansen te geven? 
In de afweging is naar het geheel van criteria in de profielen gekeken.  
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-Was de KC toegankelijk genoeg voor verschillende groepen? 
Naar mening KC wel, maar voldoende punten ter evaluatie gezien de hoeveelheid vragen over 
diversiteit. 

  
-Klopt het dat diversiteit niet expliciet is meegenomen in de vertrouwelijke gesprekken? 
Nee. Alle kandidaten hebben hier iets over gezegd. 
-Kunnen alle kandidaten in de raad? 
Duidelijke gradatie tussen mensen hoog en laag op de lijst. Hoe hoger, hoe meer vertrouwen dat zij 
geschikt zijn voor het raadswerk. 

  
-Kan het zo zijn dat er in het gestelde profiel een blinde vlek zit? 
Belangrijke vraag voor de evaluatie. Ingestemd door ALV, maar blijkbaar niet opgeleverd wat deze ALV 
wil. Profiel gaandeweg nog aangepast, want was wel gesignaleerd. 
-Zijn er specifiek eisen gesteld aan het opleidingsniveau van de kandidaten?  
Nee. 

  
-Betekent dit dat de KC vindt dat de lager geplaatste fractieleden dan ook minder goed functioneren? 
Nee. Maar KC wilde ook nieuwkomers een kans geven. 

  
-Is er met de kandidaten gesproken over het verkiezingsprogramma? 
Ja. Kandidaatsraadsleden moeten zich goed kunnen scharen achter het verkiezingsprogramma. Iedereen 
heeft verklaard zich daar achter te kunnen scharen. 
-Hoe is er rekening gehouden met de externe samenwerking (in coalitie)? 
Samenwerken met andere partijen gewenst, maar wel met kritische blik en stevig staan voor het 
GroenLinksgedachtegoed. 

  
-Staat er iets over types diversiteit/nieuwkomers in de procedures? 
Nadrukkelijk ja.  
  
Ronde 2 
-Samenwerking met GL bekende mensen maakt kans op inclusiviteit moeilijker. Hoe is hier rekening mee 
gehouden? 
Het staat iedereen vrij om zich hoger op de lijst te kandideren.  
-Heeft het feit dat de lijsttrekker al gekozen was nog invloed gehad op de uiteindelijke lijst? 
De KC heeft zelf haar afwegingen gemaakt bij het vaststellen van haar advies    
-Kan er toch nog wat aan gebeuren om jongeren hoger op de lijst te zetten? 
Het is aan de leden om te kandideren  en te stemmen op kandidaten. 

  
MOTIE Gerard Krol:  
De ALV 
Constaterende dat: 
- Er veel vragen zijn over het proces van het komen tot een concept-lijst. 
- Het er op lijkt dat er in meerdere stappen dingen mis zijn gegaan. 

 
Vraagt het bestuur: 
1. Een evaluatiesessie met leden in te plannen, waarin: 
-- leden (en kandidaten) hun ervaringen met het proces kunnen delen 
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-- leden vragen kunnen stellen aan de kandidatencommissie en het bestuur 
-- leden suggesties kunnen aandragen voor het verbeteren van het proces 
2. Het proces tot het komen van een concept-lijst intern te evalueren met in ieder geval het bestuur en de 
kandidatencommissie 
3. Een plan op te stellen zodat de problemen die deze keer zijn opgetreden de volgende keer voorkomen 
kunnen worden 
4. De evaluatie en het plan te presenteren aan de ALV 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Behandeling van de motie wordt verschoven tot na de uitleg van de stemprocedure.   

 
Er wordt aandacht gevraag  voor gemeenschappelijke taal na gebruik van woorden die al dan niet meer 
zouden kunnen en gevraagd om excuses hiervoor.  
Excuses op taalgebruik KC (blank, etc) wordt niet gemaakt. Er wordt een motie van afkeuring ingediend. 

 
Schorsing 

 
Voorstel om ingediende moties op de volgende ALV op 8 december te behandelen aangezien we nu 
verder moeten met vaststellen kandidatenlijst en beide moties ook naderhand behandeld kunnen 
worden.  
  
Uitleg en oefenronde stemprocedure 
  
Stemmen over het aantal plekken waarover gestemd gaat worden (2-24) 
Aangenomen 
  
Stemming per positie op de kandidatenlijst (met steeds een pitch van de betreffende kandidaat) 

Plek Namen die opgaan voor de positie Definitieve naam op de lijst 
1 Ashley North Ashley North 
2 Prescillia van Noort Prescillia van Noort 
3 Rembrandt Rowaan 

Marcel Terlouw 
Rembrandt Rowaan 

4 Emma van Bree 
Gebke van Gaal 

Emma van Bree 

5 Alex Friso 
Gerard van Hees 
Ahmet Kargin 
Marcel Terlouw 
Gebke van Gaal 

Ahmet Kargin 

6 Gebke van Gaal 
Marleen Schreuder 
Alex Friso 
Gerard van Hees 

Marleen Schreuder 

7 Steyn Burger 
Tijmen Lamers 
Hossam Boutaïbi 
Ivo van Spronsen 
Marcel Terlouw 

Ivo van Spronsen 
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Alex Frlso 
Gerard van Hees 

8 Iris du Pon 
Lauri van Oosterom 
Tineke Hoogeboom 

Iris du Pon 

9 Gerard van Hees 
Joost Schrieks 
Naor Scheinowitz 
Steyn Burger 
Marcel Terlouw 
Tineke Hoogeboom 
Tijmen Lamers 
Lauri van Oosterom 
Alex Friso 
Hossam Boutaïbi 

Alex Friso 

10 Marcel Terlouw 
Steyn Burger 
Tineke Hoogeboom 
Tijmen Lamers 
Willem van der Wal 
Joost Schrieks 
Lauri van Oosterom 
Naor Scheinowitz 
Hossam Boutaïbi 

Hossam Boutaïbi 

11 Marcel Terlouw 
Steyn Burger 
Tineke Hoogeboom 
Tijmen Lamers 
Naor Scheinowitz 
Lauri van Oosterom 
Willem van der Wal 
Joost Schrieks 

Tineke Hoogeboom 

12 Tijmen Lamers 
Naor Scheinowitz 
Willem van der Wal 
Steyn Burger 
Lauri van Oosterom 
Joost Schrieks 

Joost Schrieks 

13 Lauri van Oosterom 
Yannick Bosman 
Steyn Burger 
Tijmen Lamers 
Naor Scheinowitz 
Willem van der Wal 

Lauri van Oosterom 

14 Steyn Burger 
Tijmen Lamers 
Naor Scheinowitz 
Yannick Bosman 

Naor Scheinowitz 

15 Steyn Burger 
Tijmen Lamers 
Yannick Bosman 

Steyn Burger 

16 Tijmen Lamers 
Yannick Bosman 

Tijmen Lamers 
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17 Yannick Bosman 
Willem van der Wal 

Yannick Bosman 

18 Rosie van Peijpe Rosie van Peijpe 
19 Judy van der Velden Judy van der Velden 
20 Maarten Visscher (afwezig) Maarten Visscher 
      
  Teruggetrokken: 

Gebke van Gaal 
Marcel Terlouw 
Gerard van Hees 
Willem van der Wal 

  

 
Uitspreken vastgestelde lijst 
Judith heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. 
  
Machtigen bestuur voor vaststellen lijstduwers (plekken 21 en verder) 
Stemming aangenomen 
 

Rondvraag 

Ook applaus voor alle kandidaten die op de lijst gezet zijn of gekozen hebben zich terug te 
trekken. 

Dank aan de kandidatencommissie. 

Discussie over dechargement KC. Stemming over decharge nu ingebracht. 

Kandidatencommissie volgens stemming gedechargeerd. 

Rob zegt toe bij de evaluatie aanwezig te zijn. 

Applaus voor Judith en de rest van het bestuur! 

Slotwoord is voor Ashley. 

 

Sluiting  


