
 

 

Advies lijstvolgorde gemeenteraadsverkiezingen 2022  
 

Op 10 december 2020 is door de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Gouda een 

Lijstadviescommissie (LAC) benoemd en heeft deze AAV de volgende opdracht aan de LAC meegegeven:  

De LAC houdt rekening met een juiste afspiegeling van de samenleving op de kieslijst. Denk daarbij aan 
een goede mix in leeftijd, man/vrouw verdeling en (inhoudelijke) achtergrond. De LAC streeft naar een 
kwalitatief hoogstaande lijst, met een juiste balans tussen persoonlijke kwaliteiten en teamkwaliteiten. 
Daarnaast wordt gestreefd naar een goede balans tussen ervaring en vernieuwing.  

De LAC bestaat uit D66 Gouda-bestuursvoorzitter Miriam Voets, lijsttrekker Evert Bobeldijk en een extern 

lid, te weten Helga Bijker. Helga is lid van D66 uit Bodegraven-Reeuwijk en heeft zowel binnen als buiten 

de partij een zeer uitgebreide ervaring met werving en selectie van kandidaten. 

 

De LAC heeft de leden die bij hun kandidaatstelling aangaven voor een verkiesbare plaats op de lijst in 

aanmerking te willen komen, uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vonden plaats op zaterdag 10 

en zondag 11 september 2021 in de Chocoladefabriek te Gouda. Bij alle gesprekken waren alle leden van 

de LAC aanwezig. De leden van de LAC vonden het van groot belang een veilige en ongedwongen 

ambiance te creëren en menen hierin goed te zijn geslaagd. 

 

De LAC heeft de volgende elementen gewogen om tot een goede lijstvolgorde te komen, conform de 

opdracht van de AAV.   

1. De vereisten zoals opgenomen in het vastgestelde profiel van raadslid 

2. Een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing. Gezien het gegeven dat veel leden van de 

huidige fractie zich ook gekandideerd hebben voor de komende verkiezing had de LAC de 

belangrijke taak om ook vernieuwing een prominente plek op de lijst te geven.  

3. Een goede balans ten aanzien van leeftijd en gender. De LAC is verheugd dat voor het eerst meer 

vrouwen dan mannen in de top 10 van de lijst staan. De balans tussen jong en (iets) oud(er) bleek 

lastiger, gezien het feit dat zich weinig kandidaten jonger dan 30 gemeld hebben.  

4. Inhoudelijke achtergrond, waarbij wederom een zo divers mogelijke lijst gewenst is.  

5. Persoonlijke en teamkwaliteiten. Kandidaten is gevraagd naar hun plek en bijdrage in een te 

vormen team. De LAC heeft nadrukkelijk beoogd om bij de samenstelling van de lijst ook rekening 

te houden met de complementariteit van de verkiesbare kandidaten in teamverband.  

 

De LAC is trots op de volgorde van de kandidatenlijst die we adviseren. De lijst bevat een aantal 

verrassende nieuwe namen, maar ook de vertrouwde namen die de afgelopen jaren hun sporen voor D66 

Gouda verdiend hebben. De LAC was zeer onder de indruk van de kwaliteit van de kandidaten en de grote 

variatie aan competenties en achtergronden. De LAC heeft een groot vertrouwen dat dit team voor een 

sterk D66 geluid zal zorgen in de nieuwe raadsperiode. D66 Gouda staat er dus weer goed voor bij deze 

verkiezingen! 

 

 

 



 
 

 

De LAC adviseert de AAV de onderstaande lijstvolgorde, waarbij Evert Bobeldijk reeds in een eerder 

stadium is gekozen als lijsttrekker: 

 

2. Jitske Flietstra, een enthousiaste jonge juriste die veel in haar mars heeft. Jitske heeft nog geen 

raadservaring maar heeft de afgelopen twee jaar als fractievolger wel alvast kunnen proeven aan 

de dynamiek van het raadswerk. Een jong talent dat niet kan wachten zich in te zetten om het 

geluid van jongeren te laten horen in de Raad. 

 

3. Egbert Jan Kuijlaars, een ervaren en deskundig raadslid dat graag zijn ervaring nog vier jaar wil 

inzetten voor D66 en de stad Gouda. Zeer kundig op het gebied van het sociale domein en de 

gemeentefinanciën. Daarnaast is zijn ervaring als voorzitter van de auditcommissie en lid van de 

agendacommissie van grote waarde voor het team.  

 

4. Mieke Kars, manager/rijksambtenaar, is een bevlogen en ervaren raadslid dat de afgelopen jaren 

heeft laten zien dat ze in staat is om complexe inhoudelijke dossiers een stap verder te brengen. 

Mieke is goed zichtbaar in de stad, onder andere door initiatieven die ze heeft ontplooid op het 

gebied van vrouwen in de politiek.  

 

5.  Heike Brandes, senior-productmanager in de ICT voor de zorg, is een nieuw gezicht waar de LAC 

veel van verwacht. Heike is een gedreven aanpakker met ervaring in de zorg. Ze heeft een groot 

netwerk in de stad en daarbuiten door haar actieve maatschappelijke bijdragen o.a. in de sport en 

bij het COC.  

 

6. Frank de Pont, heeft de afgelopen drie jaar laten zien dat hij zich dossiers snel eigen maakt en niet 

bang is een ander geluid te laten horen. Zowel binnen de fractie als daarbuiten. De combinatie 

van technisch manager en jurist maken hem een zeer veelzijdig raadslid. 

 

7. Hannie van der Wal – Hortensius, een ambitieuze en ervaren kandidaat die zich na haar 

wethouderschap in Waddinxveen graag weer wil inzetten voor de stad Gouda, naast haar baan als 

directeur van een basisschool. Inhoudelijk en strategisch een sterke kandidaat 

 

8. Maartje te Hennepe, een enthousiaste en gedreven kandidaat die nog niet zo lang in Gouda 

woont maar al wel heel lang lid is van D66 en binnen de partij reeds allerlei functies heeft vervuld. 

Is momenteel bestuurder van een vakbond 

 

9. Bram Talman, een maatschappelijk betrokken kandidaat die de afgelopen vier jaar als 

burgerraadslid als volwaardig lid van de fractie heeft meegedraaid en zich complexe dossiers 

heeft eigen gemaakt. Bram is projectmedewerker bij de stichting Architectuur Lokaal. 

 

10. Gwyn van der Giessen, een enthousiaste ondernemer, die maatschappelijk zeer actief is in het 

Goudse culturele leven.  

 



 
De lijst wordt aangevuld met kandidaten die hebben aangegeven niet direct op een verkiesbare plaats te 

willen, te weten: 

 

11. Stefan Vos 

12. Marcel Castelijns 

13. Dominique Crijns 

14. Wouter Enderink 

15. Victor Flietstra  

16. Olga Gelauff 

 

Tenslotte zal het bestuur de lijst aanvullen met maximaal 10 lijstduwers.  

 

 

 

Aldus opgemaakt op 27 september 2021 te Gouda 

Lijstadviescommissie D66 Gouda  

 

Miriam Voets 

Evert Bobeldijk 

Helga Bijker 

 

  



 
 

Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 
 

Bram Talman: 

In 2018 heb ik als burgerraadslid met eigen portefeuille, zichtbaar via commissie- en raadsvergaderingen 

en 'onzichtbaar' via vele contacten met inwoners en bijvoorbeeld beïnvloeding van beleid met betrekking 

tot de luchtvaart, waar wij in Gouda ook de gevolgen van ondervinden, ons gezamenlijk stempel kunnen 

drukken op zowel lokaal, regionaal als rijksbeleid.  

Daar ben ik trots op. 

In de terugkoppeling van het gesprek met de lijstadviescommissie heb ik te horen gekregen dat Helga 

Bijker, partner bij een wervings- en selectiebureau, mij qua dossierkennis, principes en vasthoudendheid 

een Omtzigt noemt. Een mooi compliment dat jullie kunnen gebruiken om mij hoger op de kandidatenlijst 

te plaatsen. 

Dualisme, kritisch zijn op, controleren van het college en bijsturen waar nodig, stond bij mij hoog in het 

vaandel en zal dat ook blijven staan. Meermaals heb ik door mijn oog voor detail en kritische houding 

zaken opgemerkt die ambtenaren en college hebben gemist. Goede besluiten beginnen bij een goed 

proces.  

Ook het verkleinen van de afstand tussen bestuur en inwoners vind ik erg belangrijk. Nog te vaak is voor 

inwoners onduidelijk wat wanneer en waarom gebeurt en hoe zij daar invloed op kunnen uitoefenen. 

Door voor iedere inwoner de tijd te nemen om tekst en uitleg te geven, kunnen wij samen deze kloof 

overbruggen. Een gesprek van anderhalf uur met een inwoner vind ik misschien wel belangrijker dan een 

interview in het AD.  

Graag ga ook met u in gesprek, via https://twitter.com/multesimus Facebook, Insta, Telegram, Whatsapp, 

email (btalman@gmail.com) of welk medium dan ook (koffie en face-to-face geniet mijn voorkeur!). 

Met mijn netwerk: lokaal, regionaal en landelijk, kunnen we Gouda niet 1 maar meer stappen verder 

brengen vanuit D66 Gouda. In 2018 ben ik slechts begonnen. Met een verkiesbare plaats kan ik mijn werk 

voor en met onze inwoners voortzetten. 

 

Ik hoor graag van jullie 

Bram (0628107409) 

https://twitter.com/multesimus
mailto:btalman@gmail.com

