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Verslag gewestelijke ledenvergadering gewest Utrecht 13 oktober 2018 
In Vreeswijk 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Kandidaten HDSR: Sophia Jeddaoui – familietreffen 

Lijstduwers HDSR:Anneke Dubbin en Lies Vellekoop 

Kandidaatstelingsadviescommissie: Gerjet Wisse – familieomstandigheden en  

Jan de Wilde – ziekte 

Kandidaten PS: 

Bart Sijbenga - buitenland 

Lijstduwers PS: Harrie Bosch en Albert Doelwijt 

 

1. Vaststellen agenda 

Rene Harinck opent de vergadering, er is een goede opkomst (77 mensen) 

Het gaat om de vaststelling van de lijst, eerst over de waterschappen en daarna over 

Provinciale Staten 

Mesen die in het werkgebied van het waterschap wonen hebben een blauw papier om 

straks bij stemmingen rond de lijst voor het Waterschap zich makkelijk bekend te kunnen 

laten maken. 

 

2. Verslag van de vergadering van 29 september: 

Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd, in het vervolg zal de plaats van de 

vergadering in het verslag worden gemeld. 

 

3. Vaststelling kandidatenlijsten. 

De voorzitter licht de procedure toe. 

Een stembureau wordt ingericht, Henk de Jong, Jeroen Muller en Anne Slingerland. 

Als eerste de lijst voor het waterschap. 

 

Lieneke van Bruggen, voorzitter van de kandidaatadviesstellingscommissie licht de lijst 

toe, met alle negen daadwerkelijke kandidaten  is gesproken, er zijn tot in september 

gesprekken gevoerd.  

De eerste drie voorgestelde kandidaten zouden een goed team kunnen vormen in het 

waterschap, de tweede groep van drie kan inspringen en als het nodig is overnemen. De 

drie laatste zijn zeker ook geschikt. 

Deze lijst vindt de commissie evenwichtig, ook qua leeftijdsverdeling. Het bestuur heeft de 

lijst overgenomen. Aan de stemmingen nemen alleen mensen deel die wonen binnen het 

werkgebied van HDSR. 

 

Er ontstaat discussie omdat de volgorde niet man-vrouw volgt, er zijn ook maar twee 

vrouwen kandidaat. Ook wordt gepleit voor verjonging en vernieuwing. Van de kandidaten 

wordt verwacht dat dat ze ook als ze niet gekozen zijn actief blijven in het waterschap, 

ook naast het directe werk in de vergaderingen zijn er veel klussen te doen. 

 

Plaats 1: Constantijn Jansen op de Haar. 

Geen tegenkandidaten dan is hij benoemd. 

 

Plaats 2: Voorgesteld is Jan Reerink. Nanda van Zoelen wordt als tegenkandidaat 

voorgedragen. Ruben Post licht de kandidatuur van haar toe. Jelle Ypma noemt  als 

tegenkandidaat Frans van Bork toe maar steunt Nanda. 

Dick Kaas verdedigt de kandidatuur van Frans. 

Ook door een Femke Oudriaanse  wordt gepleit voor Nanda. 

Er worden 45 stemmen uitgebracht, 38 voor Nanda, 7 voor Jan, waarmee Nanda benoemd 

is. 
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Plaats 3: Tegenkandidaat van Jan is Frans van Bork, verdedigd door Jelle Ypma. Ook Julie 

verdedigt Frans. 

Uitslag: 46 stemmers, 10 op Jan en 36 op Frans, waarmee deze benoemd is. 

 

Plaats 4: Frank Slooten pleit voor Willem Heesen op 4. Ilse Raaymakers pleit ook voor 

Willem. 

Uitslag 45 stemmers, 17 op Jan en 28 op Willem die daarmee benoemd is. 

Jan Reerink staat daarmee op plaats 5. 

De lijst vanaf plaats 5 wordt met applaus vastgesteld. Na een fotomoment sluit 

Constantijn dit onderdeel af met een korte speech. 

 

 

4. De lijst voor de Provinciale Staten. 

Bouchra Dibi licht namens de commissie de procedure toe. Met alle kandidaten is 

uitgebreid gesproken en er zijn lijstduwers benaderd en voorgedragen. 

Er is gekeken naar man-vrouw verhouding, spreiding over de provincie. 

De commissie wordt bevraagd over de volgorde man-vrouw die niet consequent 

doorgevoerd is. Spreiding is van groot belang geweest. En ook niet alleen mensen die al in 

de fractie zitten, op de eerste drie plekken. 

Hans Versnel pleit ook hier voor vernieuwing. Bouchra geeft aan dat vernieuwing is dat 

mensen die buiten de politiek staat tot nu toe een goede plek krijgen. De nieuwe mensen 

die er nu op staan zijn vernieuwend, ook in de manier van politiek bedrijven. Vanuit het 

bestuur wordt gepleit voor handhaving van deze lijst. 

 

Per plek: 

Plaats 1: Voorgedragen als lijsttrekker is Rob van Muilekom. 

Bert Veenstra pleit voor zichzelf als tegenkandidaat. Hij heeft ook een brief verspreid. 

Bouchra pleit vanuit de commissie voor Rob. 76 stemmers, 70 voor Rob en 5 voor Bert. En 

1 onthouding. Daarmee is Rob benoemd. 

 
Plaats 2: Julie d’Hondt bij acclamatie. 

 

Plaats 3: Wilma de Boer-Leijsma stelt zich voor, Peter Donders  pleit voor Osman Suna. 

Ook Moniek de Graaf pleit ook voor Osman. Bouchra Dibi licht de afwegingen van de 

commissie toe, zowel wat betreft Wilma als wat betreft Osman. 

77 stemmers, 1 onthouding, 38-38. Als verdere procedure wordt voorgesteld om eerst de 

kandidaten de kans gegeven een pitch te houden alvorens te gaan herstemmen. 

Tweede stemming: 40 voor Osman, 36 voor Wilma, waarmee Osman benoemd is. 

 

Plaats 4: Tegenkandidaat voor Wilma is Annet Krijgsma, voorgedragen door Wils van der 

Steen. Bouchra verdedigt de lijst zoals die voorgesteld is. 

72 stemmers, 42 op Wilma en 30 op Annet 

 

Plaats 5: Marieke Lejeune stelt zich voor, Annet wordt opnieuw tegenkandidaat gesteld. 

Bouchra licht de kandidatuur van Marieke toe. 65 stemmers, 2 blanco, 1 ongeldig,  35 op 

Marieke en 27 op Annet. 

 

Plaats 6: Frank Slooten stelt zichzelf voor, Annet wordt tegenkandidaat gesteld , evenals 

Bert Veenstra. 

De procedure bij stemmen bij drie kandidaten wordt toegelicht 

61 stemmers, 1 Bert, 23 op Annet, 34 op Frank. Deze is  daarmee benoemd. 

 

Plekken 7- 10 en de rest. 

In onderling overleg willen de mensen voor de plekken17 en 18 ruilen. De vergadering 

stemt daarmee in. 
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De lijst is daarmee vastgesteld. 

Rob van Muilekom reageert met een korte speech. Daarna wordt de commissie bedankt. 

 

5. Mededelingen: 

Bert Veenstra, campagne coördinator vertelt tot slot iets over de campagne. 

 

6. Rondvraag:  

Hester Assen vindt dat er meer vrouwen actief moeten zijn in de campagne, ze sluit zich 

aan bij het het campagneteeam. 

Dick Kaas wil het volgende keer het hebben over het Jaarplan bestuur. 

 

 

Beide kandidatenlijsten zijn te vinden op de site. 

 

  

De volgende gewestelijke vergadering is zaterdag 1 december 2017, 10.00 uur 

 


