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De	  kandidaatstellingscommissie,	  bestaande	  uit	  mevrouw	  van	  Kesteren	  en	  de	  heren	  Kaptein,	  Kleinjans	  
en	  Veenman,	  heeft	  op	  14	  en	  28	  oktober	  2013	  gesprekken	  gevoerd	  met	  6	  leden.	  Daarnaast	  is	  een	  
adviesgesprek	  gevoerd	  met	  de	  huidige	  wethouder	  de	  heer	  Gerrit	  Kleijheeg.	  Deze	  heeft	  de	  commissie	  
de	  nodige	  tips	  en	  overwegingen	  aangereikt	  waarvan	  de	  commissie	  dankbaar	  gebruik	  heeft	  gemaakt.	  
De	  heer	  Kleijheeg	  wenst	  geen	  plaats	  in	  te	  nemen	  op	  de	  verkiezingslijst	  voor	  de	  PvdA	  2014,	  ook	  niet	  
als	  lijstduwer.	  De	  commissie	  respecteert	  deze	  beslissing	  en	  spreekt	  haar	  bijzondere	  waardering	  uit	  
voor	  de	  heer	  Kleijheeg	  voor	  zijn	  grote	  betekenis	  als	  raadslid	  en	  wethouder	  in	  een	  lange	  reeks	  van	  
jaren.	  

De	  6	  leden	  waarmee	  de	  commissie	  heeft	  gesproken	  zijn	  allen	  bereid	  om	  op	  de	  kandidatenlijst	  te	  
staan.	  Van	  het	  totaal	  uit	  de	  afdeling	  genoemde	  personen	  voor	  de	  kandidaatstelling	  vallen	  Maikel	  
Boot	  af	  omdat	  hij	  geen	  lid	  meer	  is	  en	  is	  Huub	  Kleinjans	  niet	  beschikbaar	  voor	  de	  lijst.	  Verder	  zijn	  
eveneens	  genoemd	  Rachel	  Kop,	  Peter	  Kaptein,	  Betsy	  van	  Kesteren	  en	  Jan	  Veenman.	  Zij	  zijn	  bereid	  op	  
de	  lijst	  te	  fungeren	  als	  lijstduwer.	  

Aan	  de	  hand	  van	  de	  gesprekken	  heeft	  de	  commissie	  unaniem	  een	  advies	  opgesteld	  met	  betrekking	  
tot	  de	  volgorde	  en	  samenstelling	  van	  de	  kandidatenlijst.	  Geheel	  overeenkomstig	  dit	  advies,	  doet	  het	  
bestuur	  aan	  de	  ledenvergadering	  op	  3	  december	  2013	  de	  volgende	  voordracht:	  

1. Annemieke	  van	  Dijk	  
2. Fred	  van	  Loenen	  
3. Ria	  van	  der	  Erf	  
4. Teresa	  Cardoso	  Ribeiro	  
5. Herman	  de	  Joode	  
6. Ruud	  Collin	  
7. Rachel	  Kop	  
8. Peter	  Kaptein	  
9. Betsy	  van	  Kesteren	  
10. Jan	  Veenman	  

	  

Annemieke	  van	  Dijk	  

Annemieke	  wil	  graag	  doorgaan	  in	  de	  gemeenteraad.	  De	  afgelopen	  2	  raadsperioden	  heeft	  ze	  veel	  
inhoudelijke	  en	  politieke	  ervaring	  opgedaan	  en	  binnen	  de	  raad	  veel	  respect	  verworven	  voor	  haar	  
sterke	  tactische	  en	  inhoudelijk-‐strategische	  inbreng.	  Onder	  haar	  leiding	  vormde	  de	  fractie	  en	  
steunfractie	  een	  goed	  team.	  Annemieke	  wil	  graag	  met	  Fred	  van	  Loenen	  tijdens	  de	  campagne	  een	  duo	  
lijsttrekkerschap	  vormen.	  Indien	  de	  PvdA	  aan	  het	  komende	  college	  gaat	  deelnemen	  is	  Annemieke	  
bereid	  wethouder	  te	  worden	  bij	  voorkeur	  voor	  de	  sociale	  portefeuille.	  

Fred	  van	  Loenen	  

Fred	  heeft	  na	  7	  jaar	  lid	  van	  de	  steunfractie	  in	  de	  afgelopen	  periode	  als	  raadslid	  de	  zg.	  “harde”	  
beleidsterreinen	  van	  Ruimte,	  Wonen	  e.d.	  gedaan.	  Hierbij	  heeft	  hij	  een	  politiek	  duidelijke	  en	  actieve	  
inbreng	  in	  de	  raad	  gegeven	  en	  wil	  daarmee	  in	  de	  volgende	  raadsperiode	  graag	  doorgaan.	  Ook	  heeft	  



hij	  bij	  zijn	  raadswerk	  en	  voor	  de	  afdeling	  actief	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  sociale	  media.	  Ook	  is	  Fred	  in	  
staat	  en	  bereid	  om	  desgewenst	  het	  fractievoorzitterschap	  op	  zich	  te	  nemen.	  Afhankelijk	  van	  de	  
portefeuilleverdeling	  in	  het	  nieuwe	  college	  is	  Fred	  bereid	  wethouder	  te	  worden	  voor	  de	  “harde”	  
beleidsterreinen.	  

Ria	  van	  der	  Erf	  

Ria	  heeft	  een	  lange	  en	  uitgebreide	  ervaring	  als	  raadslid	  en	  in	  de	  steunfractie	  en	  wil	  graag	  in	  de	  
komende	  raadsperiode	  hiermee	  doorgaan.	  Haar	  inbreng	  kenmerkt	  zich	  door	  veel	  dossierkennis	  op	  
basis	  van	  een	  groot	  netwerk	  aan	  contacten.	  Doordat	  zij	  overdag	  beschikbaar	  is	  ontlast	  zij	  de	  andere	  
fractieleden	  door	  aan	  activiteiten	  buiten	  het	  raadswerk	  in	  de	  avonduren	  deel	  te	  nemen.	  Ria	  is	  breed	  
inzetbaar	  met	  een	  voorkeur	  voor	  de	  beleidsterreinen	  bestuurlijke	  zaken,	  financiën,	  verkeer	  en	  
vervoer	  en	  vormt	  vanuit	  haar	  lange	  ervaring	  een	  gerespecteerde	  en	  belangrijke	  continue	  factor	  in	  de	  
fractie.	  

Teresa	  Cardoso	  Ribeiro	  

Teresa	  vormt	  het	  eerste	  nieuwe	  gezicht	  op	  onze	  lijst.	  Ze	  woont	  sinds	  een	  paar	  jaar	  in	  Hillegom	  en	  
voelt	  zich	  betrokken	  en	  aangetrokken	  tot	  concrete	  lokale	  zaken	  die	  in	  Hillegom	  en	  de	  streek	  spelen.	  
Vanuit	  haar	  studie	  en	  werk	  beschikt	  ze	  over	  een	  ruim	  netwerk	  aan	  contacten	  binnen	  de	  PvdA	  met	  
nadruk	  op	  landelijk-‐bestuurlijk	  niveau.	  Hierdoor	  is	  ze	  goed	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  nieuwste	  
ontwikkelingen	  die	  op	  dit	  moment	  spelen	  in	  het	  bijzonder	  op	  het	  sociale	  vlak	  (de	  3	  decentralisaties)	  
en	  bestuurlijke	  zaken.	  Vanuit	  deze	  expertise	  kan	  ze	  een	  inhoudelijk	  sterke	  en	  strategische	  inbreng	  
leveren	  en	  wil	  ze	  graag	  haar	  aandeel	  in	  de	  (steun-‐)fractie	  leveren.	  

Herman	  de	  Joode	  

Herman	  brengt	  een	  brede	  ervaring	  mee	  op	  het	  lokale	  bestuurlijke	  vlak	  mede	  door	  zijn	  
werkzaamheden	  als	  ondersteunend	  fractielid	  en	  als	  burgercommissielid.	  Daardoor	  is	  hij	  breed	  
inzetbaar	  bij	  voorkeur	  op	  de	  sociale	  dossiers	  maar	  ook	  voor	  ruimte,	  wonen	  en	  regiozaken.	  Hiermee	  
fungeert	  Herman	  als	  “smeermiddel”	  in	  de	  fractie.	  Hoewel	  hij	  naast	  het	  raadswerk	  heel	  actief	  is	  in	  de	  
sport	  en	  met	  andere	  sociale	  contacten	  geeft	  hij	  aan	  graag	  bereid	  en	  beschikbaar	  te	  zijn	  voor	  een	  
volgende	  raadsperiode.	  

Ruud	  Collin	  

Ruud	  is	  de	  tweede	  nieuwkomer	  op	  onze	  lijst,	  hoewel	  het	  begrip	  nieuwkomer	  in	  zijn	  geval	  relatief	  is	  
omdat	  hij	  in	  diverse	  Bollenstreek-‐	  gemeenten	  heeft	  gewoond	  en	  wisselend	  actief	  is	  geweest.	  Met	  zijn	  
komst	  naar	  Hillegom	  geeft	  Ruud	  aan	  dat	  het	  weer	  tijd	  is	  voor	  een	  actievere	  rol	  in	  de	  plaatselijke	  
politiek	  en	  kan	  hij	  daarvoor	  ook	  voldoende	  tijd	  vrij	  maken.	  Ruud	  is	  werkzaam	  in	  de	  zorg	  en	  heeft	  
ruime	  kennis	  op	  het	  sociaal-‐	  maatschappelijke	  domein	  die	  hij	  goed	  kan	  inbrengen.	  Dit	  de	  komende	  
tijd	  vooral	  op	  de	  terreinen	  van	  welzijn	  en	  gezondheidszorg.	  Op	  deze	  terreinen	  is	  hij	  naast	  –
ondersteunend-‐	  raadslid/commissielid	  ook	  bereid	  eventueel	  een	  wethouderschap	  te	  aanvaarden.	  

	  


