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PvdA Zuid-Kennemerland 

 

 

 
OP WEG NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 
In de ALV van 3 maart en 2 juni 2021 zijn afspraken gemaakt over het profiel van het kandi-
daat-gemeenteraadslid en zijn de tijdslijnen besproken voor het gehele kandidaatstellings-
proces. In deze notitie wordt het kandidaatstellingsproces voor alle politieke functies nader 
uitgewerkt, t.w. voor die van gemeenteraadslid, lijsttrekker en wethouder. De teksten slui-
ten aan op de door het Centrum voor Lokaal Bestuur en de PvdA opgestelde en op onderde-
len uitgebreidere profielschetsen GR2022.  
 
Daarbij geldt het volgende tijdpad: 

Van 3 juni tot uiterlijk 
13 september 2021 

Je kunt je per mail bij de secretaris van de PvdA Zuid-Kennemer-
land (secrpvdazk@gmail.com ) aanmelden als kandidaat-raads-
lid en/of kandidaat-lijstrekker en/of kandidaat-wethouder, ver-
gezeld van een motivatie waarom je je kandidaat stelt.  
 
De aanmelding voor het lijsttrekkerschap in Haarlem dient ver-
gezeld te gaan van tenminste 50 handtekeningen van stemheb-
bende leden in de gemeente Haarlem (artikel 5.4 lid 3 HHR). 
Voor Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort zijn tenminste de 
handtekeningen vereist van 10% van de stemhebbende leden 
uit die gemeente. 
Na ontvangst van de aanmelding verifieert de secretaris of je 
voldoet aan de lidmaatschapsvereisten en  stuurt hij je de in-
terne bereidverklaring en erecode. Beide documenten dienen 
door de kandidaat  te worden ondertekend en uiterlijk maandag 
20 september 2021 teruggestuurd te zijn aan de secretaris. 
  

Uiterlijk 20 september 
2021 

Je bent officieel kandidaat. De procedure start.  
De kandidaatstellingscommissie van jouw gemeente toetst aan 
de hand van gesprekken je geschiktheid en zal je plek op de con-
ceptkandidatenlijst bepalen in een advies aan het bestuur. 
 

Ledenbijeenkomst 27 
oktober 2021 

Kandidaat-raadsleden geven een toelichting op hun motivatie 
tijdens de openbare ledenbijeenkomst van de PvdA afdeling 
Zuid-Kennemerland.  
 

Lijsttrekkersverkiezing 
indien nodig: 
 
• Lijsttrekkersdebatten:  
tussen 27 oktober en 

Indien er twee of meer geschikt geachte kandidaat-lijsttrekkers 
in een gemeente zijn organiseert het afdelingsbestuur tenmin-
ste twee lijsttrekkersdebatten. Ook krijgen de kandidaten de 
mogelijkheid hun kandidatuur via communicatiekanalen van de 

https://zuidkennemerland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/530/2021/04/Profielschetsen-GR-2022.pdf
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16 november 2021 
 
• Ledenraadpleging:  
van dinsdag 9 tot en 
met dinsdag 16 novem-
ber 2021 

afdeling (website, nieuwsbrief, e-mail, facebook en Instagram) 
aan de leden toe te lichten.  

De lijsttrekker wordt verkozen door middel van een ledenraad-
pleging. De ledenraadpleging wordt gehouden van dinsdag 9 tot 
en met dinsdag 16 november 2021 onder de leden van de des-
betreffende gemeente.  
 

ALV 17 november 2021 Tijdens de ALV wordt de uitslag van de ledenraadpleging over 
het lijsttrekkerschap bekend gemaakt en bekrachtigd door de 
aanwezige leden uit die gemeente.  
De gekozen lijsttrekker is de facto politiek leider in de desbetref-
fende gemeente. Verder is de lijsttrekker bevoegd om advies uit 
te brengen over de conceptkandidatenlijst en het conceptver-
kiezingsprogramma.  

NB 1 De uitslag van de ledenraadpleging heeft geen betekenis 
als de som van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en uit-
gebrachte blanco stemmen lager is dan 15% van het aantal le-
den dat gerechtigd was om deel te nemen aan de ledenraadple-
ging. In dat geval beslissen de leden van desbetreffende ge-
meente in de ledenvergadering. 
NB 2 Als er slechts één geschikt geachte kandidaat-lijsttrekker 
is vindt er geen ledenraadpleging plaats maar wordt de lijsttrek-
ker bevestigd tijdens de ALV op woensdag 17 november 2021.  
NB 3 In het geval zich geen kandidaat-lijsttrekker meldt zal de 
adviescommissie kandidaatstelling uiterlijk 3 november 2021 
aan het bestuur een voordracht doen voor de lijsttrekker van de 
ontwerp kandidatenlijst en wordt de lijsttrekker bevestigd tij-
dens de ALV op woensdag 17 november 2021.  
 

Eind november 2021 Je krijgt te horen op welke plek je op de ontwerp-kandidatenlijst 
en/of ontwerp kandidaat-wethouderlijst bent gekomen en kunt 
bepalen of je nog door wilt gaan. 
 

december 2021 –  
januari 2022 

Tweede fase Jan Schaperleergang. 
 

ALV 15 december 2021 De kandidatenlijst en jouw plek op de kandidatenlijst wordt 
door de leden van jouw gemeente vastgesteld. 
 
Daarnaast wordt een ontwerplijst kandidaat-wethouders be-
sproken en vastgesteld.. Vanaf dat moment zijn onze kandida-
ten voor het wethouderschap openbaar en onderdeel van de 
verkiezingscampagne. 
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december 2021 tot 16 
maart 

Je gaat campagne voeren en de bewoners van jouw gemeente 
overtuigen waarom jouw partij met jou als vertegenwoordiger 
in de gemeenteraad moet. 
 

16 maart 2022  Gemeenteraadsverkiezingen. 

 

1. Profielschets raadslid 

Je bent sociaaldemocraat:  
• Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te ver-

wezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;  

• Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt 

zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA).  

  

Je bent volksvertegenwoordiger:  
• Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de (voorzieningen in de) gemeente en de 

drang om deze te realiseren;  

• Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van 

maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien heb je een breed netwerk binnen de ge-

meente;  

• Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente. Je luistert en neemt men-

sen serieus;  

• Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het ne-

men van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te 

smeden;  

• Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede monde-

linge- en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een bewonersavond spre-

ken, een persbericht schrijven en social media inzetten voor je politieke doelen;  

• Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te 

scheiden en samen te werken in een fractie; 

• Je bent onafhankelijk en identificeert je niet met een enkel belang van een specifieke 

groep. 

  

Je bent partijlid:  
• Je committeert je aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma;  

• Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten;  

• Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere bestuurslagen in 

vertegenwoordigd zijn;  

• Je ondertekent de gedragscode en interne bereidverklaring van de PvdA en je verbindt 

je hiermee aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen;  

• Je volgt de scholingsprogramma’s die voor je eigen functie worden aangeboden en 

woont de relevante netwerkbijeenkomsten bij. 
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2. Profielschets lijsttrekker resp. fractievoorzitter 

De lijsttrekker van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt rechtstreeks gekozen 

door de leden en is de politiek leider van de PvdA in de desbetreffende gemeente. Na de 

verkiezingen wordt de lijsttrekker in principe fractievoorzitter tenzij de PvdA deelneemt aan 

de coalitie. De taken en verantwoordelijkheden vraagt om politiek gevoel en leidinggevende 

capaciteiten. De lijsttrekker is strateeg, teamspeler en leider tegelijk. Zowel binnen de fractie 

en de afdeling, als naar de stad en andere partijen in de gemeenteraad. Tijdens de verkie-

zingscampagne is de lijsttrekker hét gezicht van de PvdA.  

Na de verkiezingen geeft de fractievoorzitter leiding aan de fractie. De fractievoorzitter 
zorgt ervoor dat de fractie als team functioneert, de fractieleden op hun eigen kwaliteiten 
worden ingezet en dat afspraken worden nagekomen. De fractievoorzitter heeft in het poli-
tieke debat een voortrekkersrol. De fractievoorzitter bewaakt de samenwerking met andere 
partijen in de raad en onderhoudt de relatie met de wethouders. Samen met de afdelings-
voorzitter voert de fractievoorzitter jaarlijks functioneringsgesprekken met de fractieleden. 

Zowel de lijsttrekker als fractievoorzitter:  

• Kan uitstekend (onder)handelen en communiceren vanuit de waarden van de PvdA.  
• Heeft een goed ontwikkeld politiek gevoel, is een sterke debater en onderhandelaar.  
• Heeft leidinggevende capaciteiten, is in staat mensen te binden en van de fractie een 

team te maken waarin er ook voor individuele fractieleden ruimte is om zich persoonlijk 
te profileren.  

• Neemt alles afwegende verantwoorde beslissingen of onderneemt actie; zelfs als niet 
alle feiten, gevolgen of alternatieven 

3. Profielschets wethouder 
Wethouders hebben te maken met een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld van de 
ambtelijke organisatie tot individuele burgers, van de gemeenteraad tot maatschappelijke 
organisaties en van het bedrijfsleven tot provinciale en landelijke overheid.  
De wethouder heeft een eigen portefeuille van onderwerpen waarvoor politieke verant-
woordelijkheid wordt gedragen. De wethouder onderhandelt binnen de coalitie, ligt onder 
een vergrootglas bij de media, neemt beslissingen op strategisch niveau, toont betrokken-
heid bij de maatschappij en gaat in gesprek met de mensen in de wijken over gemeentelijke 
zaken die hen aangaan.  
 
De wethouder van de PvdA:  

• Is betrokken bij de bewoners en stelt zich open en benaderbaar op.  
• Heeft ruime politieke ervaring en bestuurlijke capaciteiten, kan goed in een team func-

tioneren, is een ervaren debater en sterke onderhandelaar.  
• Bereikt resultaten door samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisa-

ties, zonder daarbij de eigen inzet uit het oog te verliezen.  
• Zorgt voor draagvlak onder bewoners, uitvoerders en politici door te inspireren en mo-

tiveren.  
• Legt niet alleen verantwoording af aan de gemeenteraad, maar ook aan de stad.  
• Heeft kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de stad en onderwerpen die voor 

de PvdA en haar kiezers van groot belang zijn: werk, sociaal beleid, zorg en wonen.  
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• Kan zich snel inwerken op beleidsterreinen die minder bekend zijn.  
• Is daadkrachtig en resultaatgericht, zowel in het politieke debat als binnen de gemeen-

telijke organisatie.  
• Heeft strategisch inzicht, kan inschatten wat de gevolgen van handelen zijn en signa-

leert tijdig de risico’s van zaken.  
• Kan goed met de (sociale) media overweg en draagt bij aan de herkenbaarheid van de 

PvdA.  
• Is representatief, communicatief en sociaal zeer vaardig; in álle situaties waarin als 

wethouder wordt gehandeld.  
• Is betrokken bij de vereniging en heeft een gezichtsbepalende rol voor de vereniging 

op lokaal niveau.  
• Heeft in de afdeling een voortrekkersrol, zowel in het politieke debat, als tijdens (cam-

pagne)activiteiten.  
• Kan zich ook in drukke tijden vrijmaken en is zich bewust van de tijdelijkheid van de 

functie.  

4. Adviescommissie kandidaatstelling GR2022 
 
Opdracht aan de kandidaatstellingscommissies: 

• Toetsen of de aangemelde kandidaten voldoen aan de formele eisen m.b.t. de kandi-
daatstelling en kunnen worden toegelaten tot de kandidaatstellingsprocedure. 

• De geschiktheid beoordelen van de kandidaten op basis van de hiervoor vastgestelde 
profielschetsen. 

• Zo nodig gerichte werving van andere potentieel geschikte kandidaten. 

• Indien nodig aan het afdelingsbestuur uiterlijk 1 november te melden dat er meer dan 
één potentieel geschikte lijsttrekker is voor de gemeente Bloemendaal, Haarlem, Heem-
stede of Zandvoort en daarom het voorstel te doen tot het organiseren van een lijsttrek-
kersverkiezing in de desbetreffende gemeente. 

• Het afdelingsbestuur uiterlijk 30 november een gemotiveerd voorstel te doen voor de 
ontwerp-kandidatenlijsten voor de PvdA in  respectievelijk de gemeente Bloemendaal, 
Haarlem, Heemstede en Zandvoort. 

 
Voorwaarden waaraan de ontwerp kandidatenlijst moet voldoen 
De voorwaarden waaraan de ontwerp kandidatenlijst moet voldoen zijn:  

• De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen op de lijst is bij voorkeur gelijk, 
evenals het aantal mannen en vrouwen per vier kandidaten.  Bij voorkeur wordt het om-
en-om-principe gehanteerd.  

• De eerste zes kandidaten vormen een mix van kandidaten met ervaring als (scha-
duw)raadslid en van nieuwkomers. Speciaal aandacht wordt gevraagd voor schaduw-
raadsleden uit de huidige gemeenteraad. Zo wordt zowel continuïteit als vernieuwing 
van de fractie als geheel geborgd.  

• De fractie bestaat uit kandidaten die kunnen functioneren als een team en elkaar aan-
vullen vanuit hun professionele achtergrond en ervaring met politieke processen.  

• Om voldoende ruimte voor vernieuwing op de kandidatenlijst te garanderen komen par-
tijgenoten die al drie (al dan niet aaneengesloten) periodes (of twaalf jaren) de positie 
van raadslid hebben vervuld niet in aanmerking voor een plaats op de kandidatenlijst. 
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Overige meer organisatorische afspraken: 
1. De gemeentelijke adviescommissie wordt nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid 

om kandidaten niet toe te laten tot de kandidaatstellingsprocedure indien een kandi-
daat aanwijsbaar niet voldoet aan de profielschets of dat de verwachting is dat de sol-
licitant de partij schade kan berokkenen. 

2. De gemeentelijke adviescommissie krijgt in vertrouwen de beschikking over de versla-
gen van de beoordelingsgesprekken die door fractievoorzitter en afdelingsvoorzit-
ter/coördinator zijn gevoerd met de (schaduw)raadsleden en/of wethouder indien zij 
zich hebben gekandideerd. 

3. Als na sluiting van de kandidaatstelling geen kandidatenlijst kan worden opgesteld die 
voldoet aan bovenstaande criteria en/of uit een minimum aantal kandidaten bestaat, 
dan heeft de gemeentelijke adviescommissie het recht en plicht om heel gericht zelf 
mensen aan te zoeken om zich te kandideren en alsnog in de kandidaatstellingsproce-
dure te betrekken. Hierbij zal ze worden geassisteerd door het bestuur en de scou-
tingscommissie. 

4. De coördinator voor de desbetreffende gemeente in het bestuur zal zonder stemrecht 
deelnemen aan de gemeentelijke adviescommissie. Het bestuurslid fungeert als liai-
son met het bestuur en doet niet mee met de gesprekken met kandidaten.  

5. Tijdens de kandidaatstellingsperiode wordt ook gepeild of de kandidaat interesse 
heeft in het lijsttrekkerschap. Mocht in deze periode blijken dat meer dan één lid zich 
aanmeldt als lijsttrekker of meer dan één kandidaat geschikt is als lijsttrekker, dan zal 
het bestuur in de desbetreffende gemeente een ledenraadpleging houden.  

6. De beoogd lijsttrekker wordt geconsulteerd door de adviescommissie over de volg-
orde van de kandidatenlijst in de desbetreffende gemeente alvorens de kandidaten-
lijst aan de ALV wordt voorgelegd 

7. De gemeentelijke adviescommissie rapporteert vertrouwelijk aan het bestuur en stelt 
een rapportage op die het bestuur kan gebruiken om de leden te informeren over de 
voorgestelde kandidaten zodat de leden gemotiveerd kunnen besluiten. 

8. De gemeentelijke commissies rapporteren over de gevolgde werkwijze en brengen 
advies uit over de lijstvolgorde per gemeente voor de ALV van december 2021. Het 
bestuur neemt in principe het advies van de commissie over, tenzij zwaarwegende ar-
gumenten worden aangedragen om van de volgorde af te wijken. 

9. In de ALV’s van december 2021 besluiten de leden uit Bloemendaal, Haarlem, Heem-
stede en Zandvoort voor hun eigen gemeente over de samenstelling en volgorde van 
de kandidatenlijst. De kandidaten zullen zich in persoon presenteren, als onderdeel 
van de kandidaatstelling, op een aparte, informatieve bijeenkomst voorafgaande aan 
de besluitvorming in de ALV van december 2021.  

10. De adviescommissie doet een aanbeveling over de potentiële geschiktheid als wet-
houder van de aangemelde kandidaten.  
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5. Samenstelling adviescommissies kandidaatstelling 

 
Haarlem 

 
Xander den Uyl, voorzitter 
Vijfenveertig jaar lid van de PvdA, voormalig afdelingsbestuurslid (in Amsterdam) en ge-
westelijk bestuurslid, voormalig lid en fractievoorzitter van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland, bestuurder en toezichthouder in de pensioensector. 
 
Elijah Alvares, secretaris 
Twee jaar lid van de PvdA, lid van de JS, voormalig lid van de stadsdeelcommissie Amster-
dam-Noord, voormalig bestuurslid Amsterdam-Noord, secretaris landelijk netwerk diver-
siteit en inclusie PvdA, kandidaat-bestuurslid FNV Jong, student bestuurskunde en studen-
tassessor op de Hogeschool van Amsterdam.  
 
Lenie de Fijter 
Vierenveertig jaar lid van de PvdA, lid van de Rooie Vrouwen, voormalig gemeenteraads-
lid van de gemeente Haarlem, heeft in de gezondheidszorg en het onderwijs verschillende 
functies uitgeoefend op het gebied van personeelsbeleid, als vrijwilliger jobcoach bij 
VluchtingenWerk. 
 
Joyce Langenacker 
Dertig jaar lid van de PvdA, voormalig lid en fractievoorzitter van de gemeenteraad Haar-
lem, voormalig wethouder van de gemeente Haarlem, burgemeester Ouder-Amstel. 
 
Marith Volp 
Negen jaar lid van de PvdA, voormalig lid van de Tweede Kamer,  directeur Volksgezond-
heid en Zorg RIVM. 
 
Bloemendaal 
 
Willem Konijnenbelt 
Actief als wetgevingsadviseur, emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de universiteiten 
van Tilburg, Leiden en Amsterdam. 
voormalig lid van de Raad van State. 
Lid van het begeleidingsteam dat de PvdA-fractie in Bloemendaal ondersteunt, 
woont in Bloemendaal 
 
Lianne Raap 
Senior adviseur ministerie van financiën op het gebied van internationale betrekkingen, 
ervaren strategisch adviseur in politiek, bestuur en private sector waaronder Tweede  
Kamer-fractie PvdA, studie: europese studies en politieke filosofie, woont in Overveen 
 
Roel Schotanus  
Oud lid en fractievoorzitter gemeenteraad Bennebroek, gepensioneerd project manager 
SNS Reaal, kaderlid FNV, lid bestuur Dorpsraad Bennebroek, actief in vrijwilligerswerk en 
verenigingswerk, woont in Bennebroek 
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Heemstede 
 
Marianne Heeremans  
Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het werven van kandidaat gemeenteraadsleden 
voor de PvdA Heemstede. Kandidaten die jong zijn, out of the box denken, wars zijn van 
klemmende wet- en regelgeving,  het belang zien van een overheid die vertrouwen heeft 
in haar burgers en natuurlijk sociaal democratische waarden weten te verbinden aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken.  
Mijn werkervaring: o.a. burgemeester Heemstede, gemeentesecretaris/algemeen direc-
teur gemeente Utrecht, algemeen directeur FNV vakcentrale, college van bestuur ROC en 
rector volwassenenonderwijs,  statenlid en nu toezichthouder, bestuurder en adviseur). 
 
Emiel van den Berg 
 Ik ben 74 jaar; gepensioneerd. Sinds 1970 woon ik weer in  Heemstede, met mijn echtge-
note; sinds 1971 zijn we allebei lid van de Partij van de Arbeid. Ik ben sindsdien meerdere 
malen bestuurslid van de afdeling geweest. Verder ben ik acht jaar schaduwraadslid ge-
weest en acht jaar raadslid in Heemstede en weet dus ongeveer wat het raadslidmaat-
schap in Heemstede inhoudt. Ik ben jurist en heb bij de overheid verschillende juridische 
functies gehad, laatstelijk tot medio 2016  raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Ik wil 
ook ditmaal graag een bijdrage leveren aan de opstelling van een evenwichtige lijst voor 
de PvdA in Heemstede met competente en constructieve kandidaten. 
 
Noortje Hermsen  
35 jaar oud. Ik woon met mijn vriend en onze twee kinderen in Heemstede. Sinds het be-
gin van mijn studententijd ben ik lid van de PvdA. Ik ben beleidsmedewerker van de 
Tweede Kamerfractie van de PvdA geweest op de portefeuille zorg van 2012 en tot 2017. 
Momenteel ben ik senior beleidsadviseur jeugdhulp in de gemeente Velsen. Ik denk graag 
mee over een representatieve, stevige kandidatenlijst voor de PvdA in Heemstede. Vanuit 
mijn huidige functie weet ik hoe belangrijk een sterke gemeenteraad is. En hoe belangrijk 
een sterke sociaal democratische stem daar is. Een diverse, sterke lijst draagt daaraan 
bij.  
 
Zandvoort 
 
Leo Heino, voorzitter 
Lid sinds 1973 en heel lang actief in het bestuur. Vele jaren als voorzitter van de afdeling 
Zandvoort. Hoopt dat in 2022 de fractie van onze partij groter is 
 
Annelies van Kooten, secretaris 
Meer dan 40 jaar lid, verschillende jaren actief als voorzitter of secretaris. 
In 2017/18 lid van de adviescommissie kandidaatstelling. 
 
Anneke Draayer 
Ook een lid met meer dan 40 dienstjaren. 
Actief geweest voor diverse Zandvoortse stichtingen zoals EVA, Logas, behoud 
Noordbuurt. Maakte in 2017/18 deel uit van de adviescommissie kandidaatstelling.  
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6. Vertrouwenspersoon 

Het bestuur heeft Doretty Corbey bereid gevonden om tijdens het kandidaatstellingsproces 
op te treden als vertrouwenspersoon voor de kandidaten.  

Het bestuur heeft met het vaststelen van de procedures en de keuze voor de leden van de 
kandidaatstellingscommissie optimale randvoorwaarden gecreëerd voor een eerlijk en 
rechtvaardig selectieproces. Toch kunnen kandidaten klachten hebben over het proces. Deze 
kunnen gedeeld worden met de kandidaatstellingscommissie uit de desbetreffende ge-
meente, of met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan de kandidaat advise-
ren, de adviescommissie aanspreken of het bestuur inlichten.  

 

 
 
 


