
Verantwoording van de kandidaatstellingscommissie  ( concept ) 

 

Vooraf 

Half september heeft de beoogde commissie kennisgemaakt met elkaar, op uitnodiging van het 

bestuur van de afdeling Tytsjerksteradiel. In dit voorgesprek met Sijbe de Jong, zijn de belangrijkste 

zaken besproken over de procedure, planning en profiel van de nieuwe fractie en is de lijst met de 

beschikbare kandidaten overhandigd.  

De commissie bestaat uit Hieke Postma-Veenstra, Douwe Hoogland en Piet Bonte. 

De eerste gesprekken vonden plaats op 11 oktober met Ellen Bruins Slot-Janmaat (fractievoorzitter), 

Houkje Rijpstra (wethouder) en Bart Bakker (raadslid en niet herkiesbaar). 

Op 14 oktober heeft de commissie gesproken met Rinze Eizema (raadslid en herkiesbaar), Han 

Westerhof (kandidaat raadslid), Sipke van der Meulen (raadslid en herkiesbaar) en Gerard 

Hendriksen (kandidaat raadslid). 

Op 2 november zijn Margot Erkelens (kandidaat raadslid) en Saskia van der Werf (kandidaat raadslid) 

bij ons op bezoek geweest. 

 

Besluitvorming 

Hierna heeft de afweging plaatsgevonden waarbij een aantal uitgangspunten is gebruikt die het 

bestuur vooraf aan ons had meegegeven. Van de vier zittende raadsleden willen er drie terugkeren 

voor een nieuwe termijn. De vier nieuwkomers op de lijst bezitten vele kwaliteiten en zijn gedreven 

vertegenwoordigers. De zittende wethouder die eveneens terug wil keren in deze functie, wordt 

door ieder van de kandidaten gezien als boegbeeld/listlûker van de PvdA in Tytsjerksteradiel; de 

commissie onderschrijft dit. 

De huidige fractie van vier heeft afgelopen periode uitstekend gefunctioneerd, daar is vriend en 

vijand het over eens! De fractievoorzitter en haar mannen, waren goed op elkaar ingespeeld, gaven 

elkaar creatieve ruimte en vormden een hecht team. Bart Bakker was een belangrijke schakel in het 

geheel: een enorme dossierkennis en een dienstbare/bescheiden opstelling. Zijn financiële kennis zal 

niet zomaar opgevuld worden.  

In de gesprekken met de kandidaten is steeds gevraagd naar hun kwaliteiten en voorkeuren in de 

nieuw te vormen fractie. 

Uiteraard is gekeken naar de man/vrouw verhouding, de regionale spreiding, vernieuwing in de 

fractie, de vaardigheden en inzetbaarheid. De spreiding over de gemeente heeft ook een rol gespeeld 

bij de positionering van de kandidaten; er zijn er nogal veel afkomstig uit de Trynwâlden.   

Het minimale doel van de commissie is om een kwalitatief goed functionerende fractie samen te 

stellen bij een wat minder goed verkiezingsresultaat.  

 

Al deze overwegingen leiden voor ons drieën tot het volgende advies. 

 

1) Houkje Rijpstra, ook kandidaat wethouder (Gytsjerk) 

a) Heeft dynamische uitstraling , is gedreven en zichtbaar in de gemeente 

b) Heeft visie en is het gezicht voor een meer duurzame samenleving 

c) Heeft veel ervaring in het college om o.a. het sociale beleid uit te voeren 

d) Heeft zorg over het voorzieningenniveau in de kleinere dorpen, met name “de laatste school” 

moet aandacht krijgen vanuit de gemeente  

e) Heeft veel contacten buiten de gemeente op vele terreinen 



f) Is zichzelf, staat dicht bij de mensen en spreekt hun taal 

 

2) Ellen Bruins Slot-Janmaat (Oentsjerk) 

a) Is een goede teambuilder voor de fractie  door haar manier van werken en laat ieder in 

zijn/haar waarde 

b) Heeft zich in deze periode verder ontwikkeld en krijgt het gezag van de fractie 

c) Wil iets voor de samenleving betekenen en geeft mensen inspiratie 

d) Zou ook wethouder willen worden 

 

3) Sipke van der Meulen (Oentsjerk) 

a) Is een strategisch denker met vele vooral bestuurlijke capaciteiten 

b) Laat zich inspireren door: “It kin hiel oars” 

c) Heeft groot netwerk in de provincie en dwingt respect af met zijn kennis van zaken 

d) Is klaar om bij vertrek van Houkje haar taak over te nemen 

 

4) Margot Erkelens (Burgum) 

a) Wil verantwoordelijkheid nemen voor een maatschappij waarin keuzes moeten worden 

gemaakt 

b) Heeft bestuurlijke en financiële ervaring vanuit haar werksituatie 

c) Is vrij rechtstreeks, houdt van het debat en geeft daardoor extra kleur aan de fractie 

 

5) Rinze Eizema (Burgum) 

a) Is in zijn hele functioneren een ras volksvertegenwoordiger 

b) Kent de gemeente en haar inwoners goed en weet dus wat er leeft 

c) Heeft goed contact met de andere partijen 

 

6) Saskia van der Werf (Oentsjerk) 

a) Is enthousiast en kan dat overbrengen naar anderen 

b) Heeft al veel laten zien in de steunfractie 

c) De verandering in de zorg en de jeugdzorgzorg in het bijzonder, hebben haar aandacht 

 

7) Han Westerhof (Aldtsjerk) 

a) Is bestuurlijk ingesteld en actief in de maatschappij.  Hecht aan vergaande burgerparticipatie 

waarbij de gemeenschap een eigen verantwoordelijkheid heeft 

b) Werkt vanuit het creëren van draagvlak en wil de politiek dichter bij de mensen brengen 

c) Stelt zich kandidaat (zo nodig wethouder) omdat er wat moet gebeuren: “we zitten teveel in 

de procedure en te weinig in de inhoud” 

 

8) Jorrit Kingma (Burgum) 

a) Wil actief zijn in de politiek en draait mee met campagneteam; is jong en enthousiast. Moet 

nog politieke ervaring opdoen. 

 

 

 



9) Gerrit Zandbergen (Burgum),  

 

10) Giny Bastiaans (Tytsjerk),  

 

11) Tony de Wit (Noardburgum),  

 

12) Martin Sterenberg (Burgum),  

 

13) Trudy Dorreboom (Garyp),  

 

14) Ada Roelants (Eastermar), 

 

15) Klaas Hiemstra (Burgum), 

 

16) Evert Castelijn (Burgum). 
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Hieke Postma-Veenstra                 Douwe Hoogland                   Piet Bonte 

 


