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Kandidaatstellingsformulier voor Lid
Gemeenteraad - Verkiesbaar

Jitske Flietstra
Emailadres Lid: jitskeflietstra@hotmail.com
Geboortedatum: 2-4-1994
Woonplaats: GOUDA
Beroep of maatschappelijke functie:
Consultant en jurist Legal Community bij WeLegal Network
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Webbeheerder en social media beheerder
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
geen
Andere maatschappelijke functies:
Hockeytrainer, Gehandicapten hockeytrainer, Voorzitter Sophia (internationale
studentenvereniging), Vrijwilliger AIESEC Tanzania
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
A.
op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin
vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen
Dat verklaar ik
B.
voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting
van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de
kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan.
Dat verklaar ik
C.
niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2)
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Dat verklaar ik
D.
bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens
de partij
Dat verklaar ik
E.
bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle
zittingstermijn te vervullen
Dat verklaar ik
F.
geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B)
Dat verklaar ik
G.
uitvoering te zullen geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers
(artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement)
Dat verklaar ik
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen
Sociaal Domein: Onderwijs, Jong Gouda, Sport en cultuur - Ruimtelijke ordening Duurzaamheid Bovenste beleidsonderdelen spreken mij het meest aan, maar ik sta ook
open om andere beleidsonderdelen eigen te maken bijvoorbeeld Financiën.
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Ik sta volledig achter de uitgangpunten van D66 en ik zou deze graag willen uitdragen in de
Gemeente Raad van Gouda. Daarom stel ik me graag kandidaat voor de Gemeente
Raadsverkiezingen van 2022, omdat ik me onder andere wil inzetten voor Jong Gouda.
Als eerste zal ik kort mezelf introduceren. Ik ben Jitske Flietstra, 27 jaar en opgeleid tot jurist. Ik
kom uit een warm gezin waar politiek altijd een rol heeft gespeeld. Mijn moeder is jaren
wethouder geweest in Waddinxveen en aan de eettafel hebben wij vaak gesprekken over
politiek en wat er in de wereld gebeurd.
Na mijn studententijd heb ik een aantal maanden gereisd en heb ik vrijwilligerswerk gedaan in
Tanzania. Ik heb Engelse les gegeven op een school en ben de community in gegaan om te
observeren wat de organisatie kan betekenen voor kinderen in dat gebied. Vervolgens begon ik
als Studiecoach op het Coornhert en heb ik na een korte periode mijn eerste baan gevonden bij
WeLegal Network.
WeLegal Network is een netwerk van ruim 550 zelfstandig juristen in de grootzakelijke markt.
Alle juristen in ons netwerk hebben een achtergrond bij ofwel de grote kantoren ofwel grote
corporates. Mijn rol is het verbinden van deze juristen met elkaar door werk te verdelen,
cursussen te organiseren, te sparren over hun business en alles wat er verder komt kijken bij
een netwerk.
Ik denk dat ik van toegevoegde waarde kan zijn binnen de fractie van D66 omdat ik een frisse
blik meeneem vanuit mijn achtergrond als jurist en werkzaam ben binnen het bedrijfsleven. Ik
ben jong, ambitieus, ijverig, nieuwsgierig en een harde werker. Samen met D66 wil ik Gouda nog
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mooier, groener en duurzamer maken en een plek maken waar iedereen zich thuis voelt.
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid
Gemeenteraad - Verkiesbaar

Egbert Jan Kuijlaars
Emailadres Lid: e.j.kuijlaars@gmail.com
Geboortedatum: 7-11-1968
Woonplaats: GOUDA
Beroep of maatschappelijke functie:
Raadslid
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid, voorzitter Audicommissie, lid Agendacommissie, lid commissie evaluatie Reglement
van Orde
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid en voorzitter programmacommissie
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid bewonersvereniging Anna van Hensbeeksingel
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gemeenteraad Gouda
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
A.
op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin
vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen
Dat verklaar ik
B.
voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting
van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de
kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan.
Dat verklaar ik
C.
niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2)
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Dat verklaar ik
D.
bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens
de partij
Dat verklaar ik
E.
bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle
zittingstermijn te vervullen
Dat verklaar ik
F.
geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B)
Dat verklaar ik
G.
uitvoering te zullen geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers
(artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement)
Dat verklaar ik
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen
Financiën, sociaal domein
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Mijn belangrijkste beweegreden is dat mijn missie nog niet af is. Ik heb de afgelopen acht jaar als
raadslid zowel in mijn dossiers als in de organisatie van de raad belangrijke stappen gezet. Maar
dat werk in nog niet klaar en ik zou graag de kans krijgen om dat in de volgende periode af te
maken. Het gaat dan om:
1. het verstevigen van de positie van de raad in de Goudse politiek;
2. het transformeren van het sociaal domein, en
3. het op orde krijgen en houden van de gemeentelijke financiën.
Ad. 1 Als lid van de commissie die het Reglement van Orde heeft gemoderniseerd, en huidig lid
van de Agendacommissie ben ik nauw betrokken bij het reilen en zeilen van onze gemeenteraad.
Veel van de doorgevoerde veranderingen staan in hun kinderschoenen en ik vind het belangrijk
om die ontwikkelingen tot wasdom te laten komen.
Ad. 2 De afgelopen periode ben ik erin geslaagd om in lijn met onze verkiezingsbelofte een
motie aangenomen te krijgen die een aanzet geeft tot vereenvoudiging in dit complexe domein.
Tegelijkertijd blijf ik het gevoel houden dat “we” teveel achter de feiten aan lopen. De komende
periode staat een nieuwe inkoopstrategie op stapel en ik wil mijn expertise inzetten om de
kansen op de noodzakelijke transformatie te vergroten.
Ad. 3. Als voorzitter van de Auditcommissie heb ik aan den lijve ondervonden hoe ingewikkeld
de driehoek is tussen mensen, geld en gemeentelijke ambities. Door mijn vasthoudendheid en
creatieve interventies is er een begin gemaakt met de noodzakelijke verbeteringen in de relaties
tussen organisatie, raad en accountant. Ook dit proces zal vanaf dit jaar verder vorm krijgen.
Waarna er ook over de agenda van de raad in relatie met de Planning en Control cyclus verder
nagedacht kan worden. Ook dit proces breng ik graag verder.
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid
Gemeenteraad - Verkiesbaar

Mieke Kars
Emailadres Lid: miekekars@gmail.com
Geboortedatum: 4-10-1973
Woonplaats: GOUDA
Beroep of maatschappelijke functie:
Afdelingshoofd Organisatieontwikkeling Implementatie bij
directie SSO OP/ Belastingdienst
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Gemeenteraadslid D66 Gouda
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Campagneleider GR 2018
Andere maatschappelijke functies:
nvt
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gemeenteraad Gouda
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
A.
op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin
vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen
Dat verklaar ik
B.
voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting
van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de
kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan.
Dat verklaar ik
C.
niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2)
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Dat verklaar ik
D.
bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens
de partij
Dat verklaar ik
E.
bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle
zittingstermijn te vervullen
Dat verklaar ik
F.
geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B)
Dat verklaar ik
G.
uitvoering te zullen geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers
(artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement)
Dat verklaar ik
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen
Duurzaamheid, Veiligheid, Financiën, Omgevingswet, Regionale samenwerking
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Vijf jaar geleden ben ik politiek actief geworden voor D66. Ik zag een disbalans in onze
samenleving en in systemen zoals gezondheid, financiën en klimaat. Hoe kan het dat de
economie groeit, maar veel mensen deze groei niet merken?
Hoe kan het dat Nederland in vele internationale lijsten “hoog scoort”, terwijl een toenemende
groep jongeren in de Jeugdzorg belandt? Hoe kan het dat ijskappen sneller smelten, maar
mensen onbezorgd vliegen tegen lage prijzen?
“Architect zijn van een mooier Nederland” is mijn missie om invulling te geven aan deze
disbalans. Ik wil later aan mijn kinderen kunnen uitleggen dat in mijn handelen harmonie is
tussen wat goed is voor de aarde, goed voor de mensen en goed voor onze welvaart.
Op zowel landelijk als lokaal niveau is de disbalans voelbaar. Dit vraagt van vertegenwoordigers
het vermogen te schakelen tussen deze niveaus en samen te werken aan deze opgaven. Juist op
stedelijk niveau raken deze vraagstukken elkaar en wil ik het verschil maken .
Als raadslid heb ik bijgedragen aan een duurzamer, actiever en aantrekkelijker Gouda. Er is
meer aandacht voor duurzaamheid door het Dashboard Duurzaam Gouda, aanzet
biodiversiteitsplan en uitwerking Groenstructuurvisie. Bij elk beleidsvoornemen (bijv IHP of
VCP) is aandacht gevraagd voor een duurzaam en gezond Gouda. “Wat we doen, doen we
duurzaam”
Ook heb ik me ingezet voor thema’s zoals Toekomstvisie Gouda, Omgevingswet, Regionale
Energietransitie, Inclusiviteit, Raadsbreed werken en Regionale Samenwerking. Op de
achtergrond heb ik veel gespard over ontwikkelingen binnen het sociaal domein, veiligheid en
financiën.
Mijn stijl kenmerkt zich als menselijk, verbindend, concreet en resultaatgericht. Ik ben in mijn
element als ik complexe vraagstukken kan vertalen naar voorstellen met heldere. Dit betekent
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vernieuwd leiderschap: luisteren, daadkracht, vertrouwen, verbinden, een lange adem en lef.
Het werk is nog niet af… Ik wil graag verder werken aan een mooier Gouda!
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid
Gemeenteraad - Verkiesbaar

Heike Brandes
Emailadres Lid: heike.brandes@gmail.com
Geboortedatum: 28-8-1981
Woonplaats: GOUDA
Beroep of maatschappelijke functie:
Senior Productmanager, ZorgICT
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Secretaris Bouncers Basketball, Penningmeester VVE woonwijk, Tellen van stadsvogels voor
SOVON, Coordinator landelijke training voorlichting COC Nederland, Bestuurslid COC MiddenNederland
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
A.
op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin
vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen
Dat verklaar ik
B.
voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting
van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de
kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan.
Dat verklaar ik
C.
niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2)

lijst GR 2022
Dat verklaar ik
D.
bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens
de partij
Dat verklaar ik
E.
bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle
zittingstermijn te vervullen
Dat verklaar ik
F.
geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B)
Dat verklaar ik
G.
uitvoering te zullen geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers
(artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement)
Dat verklaar ik
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen
Zorg en welzijn, natuur en ecologie, diversiteit en emancipatie
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Ik voel me ontzettend verbonden met de stad Gouda, maar ook met het gedachtengoed van D66.
Nergens komt politiek zo dichtbij mensen als bij D66, en nergens komt politiek zo dichtbij als in
de stad. Het lijkt me prachtig om zowel aan de stad als aan de partij een bijdrage te kunnen
leveren met mijn kennis, ervaring, betrokkenheid en gedrevenheid. Ik vind dat belangrijk, maar
ook vanzelfsprekend. Ik heb me altijd ingezet voor verschillende zaken naast mijn studie of
werk, en dat doe ik nu nog steeds. Daarnaast heb ik een groot en uitgebreid netwerk in diverse
sectoren die ik graag wil inzetten voor de juiste zaken. Maar ik wil ook graag leren, mezelf
ontwikkelen, groeien en uitdagen.
Met name bij het onderwerp Zorg voel ik grote betrokkenheid; dagelijks heb ik te maken met de
uitdagingen waar we met elkaar voor staan, ook binnen de Jeugdzorg en de WMO. Doordat ik
contact heb met een groot aantal zorgaanbieder door het gehele land, zie ik heel goed wat de
problemen zijn waar zorgaanbieders, en uiteindelijk dus ook de burgers mee te maken hebben.
Ook zie ik hoe verschillende organisaties hier verschillend mee omgaan (en wat de rol van de
gemeente hierin is). Deze kennis zou ik graag willen inzetten voor een beter Gouda.
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid
Gemeenteraad - Verkiesbaar

Frank de Pont
Emailadres Lid: fwadep@gmail.com
Geboortedatum: 29-7-1969
Woonplaats: GOUDA
Beroep of maatschappelijke functie:
Technisch manager bij COMSOL
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid, Campagneleider GR 2022
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid, Burgerraadslid, Bestuurslid/campagneleider
Andere maatschappelijke functies:
Kluscoördinator OBS de Carrousel ‘20-‘21
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gemeenteraad
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
A.
op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin
vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen
Dat verklaar ik
B.
voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting
van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de
kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan.
Dat verklaar ik
C.
niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2)
Dat verklaar ik
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D.
bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens
de partij
Dat verklaar ik
E.
bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle
zittingstermijn te vervullen
Dat verklaar ik
F.
geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B)
Dat verklaar ik
G.
uitvoering te zullen geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers
(artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement)
Dat verklaar ik
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen
Cultuur/Sport/Onderwijs/Mobiliteit/RO
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Gouda is een prachtige stad waar ik inmiddels al 16 jaar met m’n gezin woon. Ik heb Gouda in
die jaren duurzamer, actiever en aantrekkelijker zien worden, en op dit alles zit natuurlijk het
etiket van D66: de 15% groennorm werpt z’n vruchten af, de schuldenlast blijft afnemen,
initiatieven vanuit de stad, zoals Goudasfalt en Singelpark krijgen ruim baan en zo kan ik nog
wel even doorgaan.
En ik wil ook graag doorgaan… ook na de verkiezingen wil ik me graag als raadslid blijven
inzetten voor Gouda. Om de randvoorwaarden te scheppen waarbij iedereen kan meedoen, zich
kan ontplooien en kan blijven genieten van het goede dat onze stad te bieden heeft. En om te
garanderen dat het gemeentebestuur haar besluiten hiervoor transparant en weloverwogen
neemt.
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid
Gemeenteraad - Verkiesbaar

Hannie van der Wal - Hortensius
Emailadres Lid: h.vdwal@outlook.com
Geboortedatum: 1-3-1961
Woonplaats: GOUDA
Beroep of maatschappelijke functie:
docent
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Functie secretaris politiek bestuur regio Zuid Holland, Lid werkgroep Europa, Lid werkgroep
po/vo themagroep onderwijs en wetenschap, Lid werkgroep Lokaal Onderwijs Programma van
de themagroep onderwijs en wetenschap, Lid lijstadviescommissie GR 22 gemeente
Waddinxveen, Lid Els Borst Netwerk
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Wethouder Gemeente Waddinxveen, Lid campagneteam Team Kaag, regio coördinator, Raadslid
gemeente Gouda, Lid verkiezingscommissie themagroep onderwijs en wetenschap,
Programmacommissie GR 2014 Gouda, Lid werkgroep cultuur en werkgroep veiligheid en
integratie, Lid werkgroep cultuur D66 Gouda
Andere maatschappelijke functies:
Lid kerngroep 8 maart Vrouwennetwerk Gouda, (waarschijnlijk Bestuur Stichting Wereldwinkel
Gouda), Lid redactie en auteur Erfgoud magazine, Stichting Open Monumenten, Lid Culturele
Raad Gouda
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
A.
op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin
vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen
Dat verklaar ik
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B.
voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting
van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de
kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan.
Dat verklaar ik
C.
niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2)
Dat verklaar ik
D.
bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens
de partij
Dat verklaar ik
E.
bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle
zittingstermijn te vervullen
Dat verklaar ik
F.
geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B)
Dat verklaar ik
G.
uitvoering te zullen geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers
(artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement)
Dat verklaar ik
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen
Geen financiën, Streekarchief, zorg of sport, dit in verband met de portefeuille die heb gehad in
Waddinxveen Voorkeur voor onderwijs, diversiteit en open overheid
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Ik heb mij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met veel enthousiasme verkiesbaar
gesteld voor een tweede termijn als raadslid in Gouda en ben herkozen. Ik heb mijn zetel na
twee maanden opgegeven om onze buurafdeling D66Waddinxveen te ondersteunen en daar als
wethouder aan de slag te gaan. Mijn enthousiasme om alsnog een tweede termijn als
volksvertegenwoordiger in Gouda aan de slag te gaan, is echter nog even groot.
Ik denk dat het een extra intensieve periode wordt, mede door de invloed van de Corona
pandemie op de samenleving, die deels verbindend heeft gewerkt, maar helaas ook tot grote
verschillen heeft geleid. Ik ben van mening dat juist onze partij hier oog voor moet hebben: wij
laten iedereen vrij, maar niemand vallen.
Persoonlijk wil ik mijn graag inzetten voor een integrale benadering van gelijke kansen,
diversiteit en transparante overheid.
Gelijke kansen op goed onderwijs, door scholen met extra kwetsbare leerlingen, extra te
ondersteunen op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en veiligheid.
Een diversiteitsagenda: besluiten moeten vanuit een diverse invalshoeken worden genomen en
er moet helder zijn voor welke groepen besluiten nadelige gevolgen hebben.
Transparante overheid met een duidelijk kader over wat inwoners kunnen verwachten van de
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lokale overheid (duidelijkheid over welke zaken wel en niet openbaar kunnen zijn en goed
onderbouwen waarom dat niet wenselijk is.)
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid
Gemeenteraad - Verkiesbaar

Maartje te Hennepe
Emailadres Lid: maartje.tehennepe@live.nl
Geboortedatum: 8-8-1971
Woonplaats: Gouda
Beroep of maatschappelijke functie:
Directeur CMHF (vakbond)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter Regionale Verkiezingscommissie, Lid campagneteam D66 Gouda
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Manager verenigingszaken D66 landelijk bureau, Lid Besluitvormingscommissie, Voorzitter D66
Arnhem
Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger boodschappendienst Scheveningen, Bestuurslid theatersportvereniging
Improfessioneel + weekendcommissie
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
A.
op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin
vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen
Dat verklaar ik
B.
voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting
van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de
kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan.
Dat verklaar ik
C.
niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2)
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Dat verklaar ik
D.
bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens
de partij
Dat verklaar ik
E.
bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle
zittingstermijn te vervullen
Dat verklaar ik
F.
geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B)
Dat verklaar ik
G.
uitvoering te zullen geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers
(artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement)
Dat verklaar ik
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen
Parkeren, openbare ruimte, jeugd GGZ, jeugdzorg, armoedebeleid
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Ik kandideer mij met enthousiasme voor de gemeenteraad van Gouda omdat Gouda een stad is
die – ondanks mijn korte woonduur – mijn hart sneller doet kloppen. Een stad die mijn inziens
nog meer D66 kan gebruiken. Een mooie groene stad met veel potentie, grote-stedenproblemen,
betrokken inwoners met het hart op de juiste plaats en een mond die nooit stil staat. Daar
herken ik mij in en daar wil ik samen mee werken. De huidige fractie is veel dank verschuldigd
voor haar inzet en harde werken. Ik zou daar graag een vervolg aan geven, Gouda nog verder
ontwikkelen en mooier op de toekomst voor te bereiden. Een toekomst die armoede-arm,
schuldenvrij en duurzaam is. Een stad die wat meer lef mag tonen en die financieel niet het
netste jongetje van de klas hoeft te zijn als dat ten kosten dreigt te gaan van de inwoners. Een
stad waar mensen zichzelf mogen en kunnen zijn en waar iedereen zich veilig moet kunnen
voelen. Een stad met een solide D66-geluid, de nuancering maar ook de werkelijkheid en vooral
de toekomst.
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid
Gemeenteraad - Verkiesbaar

Bram Talman
Emailadres Lid: btalman@gmail.com
Geboortedatum: 3-8-1982
Woonplaats: GOUDA
Beroep of maatschappelijke functie:
Projectmedewerker Stichting Architectuur Lokaal
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Burgerraadslid
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Politiek Secretaris, Bestuurslid D66 Gouda
Andere maatschappelijke functies:
Diverse functies Stichting Sociëteit So What!. Laatstelijk lid Raad van Advies, Programmamaker
Gouwestad, Oprichter en bestuurslid GoudApot
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
A.
op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin
vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen
Dat verklaar ik
B.
voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting
van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de
kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan.
Dat verklaar ik
C.
niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2)
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Dat verklaar ik
D.
bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens
de partij
Dat verklaar ik
E.
bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle
zittingstermijn te vervullen
Dat verklaar ik
F.
geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B)
Dat verklaar ik
G.
uitvoering te zullen geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers
(artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement)
Dat verklaar ik
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Bijna vier jaar fractievolger en binnenkort vier jaar burgerraadslid voor D66.
De wijze waarop ik mij, ook voor D66, actief in kan zitten voor onze stad en inwoners bevalt
steeds meer.
Voorafgaand aan de vaststelling van de kandidatenlijst 2018 door de leden heb ik aangegeven
om in te zetten op regionale verbinding. Die verbinding is, op een iets andere manier dan
gedacht, gerealiseerd. Op het landelijke dossier luchtvaart is sinds 2019 een regionale
samenwerkingsverband tussen D66-fracties gevormd dat actief betrokken wordt door de
landelijke D66-fractie bij het bepalen en beïnvloeden van standpunten in de kamer en het
programma voor de Tweede Kamerverkiezingen op dit gebied.
Op lokaal niveau spraken en spreken grote en complexe onderwerpen zoals de energietransitie
mij net zozeer aan als vraagstukken over slagbomen die opeens bij onze historische bruggen zijn
verschenen. Ieder onderwerp verdient dezelfde aandacht omdat dit, hoe dan ook, (een deel van)
onze inwoners raakt. Juist daarom keer ik graag ieder dossier binnenstebuiten en betrek daarbij
mijn eigen netwerk. Waar nodig betrek ik externe expertise waarmee het netwerk waaruit de
fractie kan putten wordt vergroot. Iets dat de nodige tijd kost. Tijd die ik graag voor onze stad en
inwoners overheb.
Het onderlinge samenspel binnen de huidige fractie heb ik gewaardeerd. Iedereen brengt eigen
kwaliteiten in waardoor we als fractie de afgelopen periode sterk kunnen hebben optreden en
het D66-geluid goed hebben kunnen laten horen.
Maar ons werk is nooit af. Ook de komende jaren is een sterke aanwezigheid van D66 in het
Goudse hard nodig. De Energietransitie gaat verder, Westergouwe is nog niet af, de druk op de
woningmarkt groeit en de gemeentefinanciën staan onder druk.
Graag ga ik de komende raadsperiode, dit keer als raadslid, samen met de nieuwe fractie aan de
slag namens u en de vele kiezers die op D66 stemmen.
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid
Gemeenteraad - Verkiesbaar

Gwyn van der Giessen
Emailadres Lid: gwyn.vandergiessen@gmail.com
Geboortedatum: 11-12-1968
Woonplaats: GOUDA
Beroep of maatschappelijke functie:
Eigenaar en inspirator Goudraad Intervisie ; Eigenaar en
muziekdocent Goudraad Muziek
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Campagnemedewerker D66 Gouda
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Algemeen bestuurslid D66, Lid landelijke Commissie Onderwijs, Lid lokale Commissie
Onderwijs, Campagnemedewerker wijk Ypenburg
Andere maatschappelijke functies:
Lid BNI ONE landelijk / Gouwe, Intervisiecoach Taalkoppels, Buurtbemiddelaar Kwadraad
Gouda, Huiswerkbegeleider Schools’Cool, Streekmuseum Reeuwijk Voorzitter/lid Commissie
Marketing Communicatie, Bestuurslid Communicatie Firma van Drie, Bestuurslid Communicatie
RTV Gouwestad / Coördinator Corona, Bestuurslid Communicatie Terre des Hommes Gouda,
Communicatiemedewerker Kernkracht / Het Bruisnest, Lid businessclub Gouda
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
A.
op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin
vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te voldoen
Dat verklaar ik
B.
voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting
van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de
kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan.
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Dat verklaar ik
C.
niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2)
Dat verklaar ik
D.
bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens
de partij
Dat verklaar ik
E.
bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle
zittingstermijn te vervullen
Dat verklaar ik
F.
geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B)
Dat verklaar ik
G.
uitvoering te zullen geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers
(artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement)
Dat verklaar ik
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen
Voorkeur voor beleidsonderdelen onderwijs, zorg en cultuur
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Mijn naam is Gwyn van der Giessen en ik heb bijna 20 jaar in het hbo onderwijs les gegeven als
docent communicatie en marketing. Daarnaast ben ik de laatste vijf jaar actief geweest in
besturen als bestuurslid communicatie en interne veranderaar. Onderwerpen als omgevingswet,
participatiebeleid en milieu hebben ook mijn aandacht. Hoe kan hieraan zo goed mogelijk
invulling gegeven worden?
Door Corona zijn er nieuwe keuzes nodig en is de maatschappij in een keer snel veranderd. Meer
digitaal onderwijs en overleg, meer verplaatsing van geld en aandacht naar de zorg en mkb
horeca. Ondertussen zijn ook belangrijke veranderingen op het gebied van
bestuurshervormingen, energietransitie en klimaatverandering op gang gezet. Hieraan wil ik
invulling geven vanuit de waarden van D66: sociaal liberaal.
Sociaal betekent voor mij hulp waar hulp nodig is. Liberaal, zelfsturing. Laat iedereen vrij en
niemand vallen. Dit sluit ook aan op mijn vak als intervisiecoach: hr-tool om zelfsturing los te
maken bij medewerkers en managers.
Hoe ga ik mij inzetten in Gouda? Met mijn enthousiasme, betrokkenheid en expertise. Ook geloof
ik in communicatie vanuit integriteit: zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig. Ik wil mij inzetten
voor idealen als Gouda schoon en (fiets-)veilig, zorg op orde, balans in huisvesting (particulier
en scholen) en bloeiende culturele activiteiten. Mijn motto is ‘doe wat echt nodig is en waar echt
vraag naar is’. Vrouwen in de politiek zorgen voor een mooie balans in denken en doen.

