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Afdeling Hengelo 

      Aan de leden van de PvdA in Hengelo 

 

29 oktober 2013 

Advies Kandidaatstellingscommissie aan de leden van de PvdA in Hengelo 

 

Op 13 februari 2013 is door de Algemene Ledenvergadering van de PvdA een 

kandidaatstellingscommissie benoemd. Vervolgens heeft op 22 mei de Algemene 

Ledenvergadering profielschetsen vastgesteld voor de functie van gemeenteraadslid en voor 

de functie van wethouder.  De kandidaatstellingscommissie bestaat uit Eppo Bolhuis 

(voorzitter), Michel Ehrenhard, Henk Hamer,  Wim Meijerink, Anja Timmer, Ina Wever en 

Leida Wildeboer. 

Deze commissie legt middels dit schrijven het resultaat van haar werkzaamheden aan u 

voor. De Algemene Ledenvergadering waarin de lijst door de ledenvergadering wordt vast 

gesteld zal op 19 november a.s. plaats vinden. 

 De commissie heeft alle leden aangeschreven met de vraag of zij interesse hadden om 

gemeenteraadslid te worden, dan wel interesse voor de functie van wethouder.  Een aantal 

mensen is via scouting actief benaderd om te reageren. Voorts zijn advertenties opgesteld 

en is in overleg met het afdelingsbestuur geadverteerd in het Hengeloos Weekblad en de 

Tubantia om geïnteresseerden te werven.  Een groot aantal mensen heeft gereageerd, 

waaronder een aantal niet-leden. De commissie vindt het een winstpunt dat op deze wijze 

breder geworven is voor de betrokken functies dan in het verleden. Met alle mensen die 

gereageerd hebben, heeft in de periode september - oktober minimaal één gesprek 

plaatsgevonden. Aandachtspunt is het feit dat meer mannen dan vrouwen hebben 

gereageerd, terwijl de partij streeft naar een evenredige vertegenwoordiging. 

De commissie heeft geconstateerd dat er veel goede kandidaten onder de geïnteresseerden 

waren. De commissie heeft de opdracht gekregen aan de hand van de profielschets een 

evenwichtig samengestelde lijst te presenteren.  Wij hebben er daarom naar gestreefd om 

een goede verdeling te vinden over alle groepen in de samenleving  ( jong/oud, man/vrouw, 

autochtoon/allochtoon, bedrijfsleven/(semi)overheid, en daarnaast uiteenlopende 

interessegebieden als zorg, gemeentefinanciën, bestuur etc.)  
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Met de resultaten van de eerste besprekingen is een eerste rangorde aangebracht en is met 

een aantal mensen een tweede gesprek gevoerd.  Het grote aantal goed gemotiveerde en 

gekwalificeerde kandidaten, als de eerdere genoemde representativiteit, heeft er toe geleid 

dat veel capabele  mensen niet een positie bij de eerste 10 van de lijst hebben verkregen.  

Door het eerder genoemde kwalitatief hoge aanbod, waren soms lastige afwegingen te 

maken, maar de commissie is daar eenstemmig uitgekomen.  

Het kunnen verwoorden van het sociaaldemocratisch gedachtengoed is een belangrijke eis 

die aan kandidaten gesteld word. Dit is ook getoetst met de kandidaten. In de 

Gemeenteraad kan meer gediscussieerd worden op basis van deze grondslagen,  

bijvoorbeeld als het gaat om de bezuinigingen en het armoedebeleid. Tevens is in de 

gesprekken de tijdsbesteding die de partij nodig acht voor het uitoefenen van het 

gemeenteraadslidmaatschap uitvoerig aan de orde gekomen. In de profielschets is 

opgenomen dat dit 15-20 uur per week betreft. De commissie heeft de indruk dat 

(potentiële) gemeenteraadsleden hier te gemakkelijk mee omgaan. Standaard zou moeten 

zijn dat een raadslid maximaal nog 4 dagen per week werkt en op die wijze ruimte biedt aan 

het raadswerk. De vergoeding voor raadsleden is daar ook op afgestemd. 

Zoals in een eerder schrijven aan de leden aangegeven, is de commissie van mening dat 

Maarten Hollander als lijsttrekker moet optreden. Wij zijn zeer onder de indruk van zijn 

kwaliteiten, inzet en de in de afgelopen raadsperiode door hem bereikte resultaten. 

Voor wat betreft het wethouderschap waren er vier kandidaten. Met deze kandidaten heeft 

een gesprek plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van deze gesprekken is de 

commissie van mening dat Jan Bron onze wethouderskandidaat moet zijn. Wij vinden het 

logisch hem op plaats twee van de lijst te plaatsen, mede gezien zijn zichtbaarheid, hoewel 

hij niet beschikbaar is om gemeenteraadslid te worden. Hij is niet zoals in 2010 ons politieke 

gezicht; dat is in de eerste plaats Maarten Hollander. 

Voor de opvolgende plekken hebben wij  gestreefd naar vernieuwing, gecombineerd met de 

hierboven genoemde spreiding over groepen in de samenleving. Daarbij hebben wij ons 

terdege gerealiseerd dat het onderwerp “zorg” de komende jaren ver bovenaan de agenda 

van de gemeenteraad zal staan. Daar staat tegenover dat ook andere terreinen (bijvoorbeeld 

de gemeentefinancien) de nodige aandacht en deskundigheid verdienen. 

Voordat de lijst door de commissie is vast gesteld hebben wij deze eerst voorgelegd aan 

onze beoogde lijsttrekker, Maarten Hollander, en met hem besproken. 
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 Naam Leef-

tijd 

Achtergrond en ervaring Specialisme 

1. Maarten Hollander 

 

31 HBO bestuurskunde 

Raadslid sinds 2008, waarvan sinds 

2010 fractievoorzitter 

Werkzaam bij de gemeente Almelo als 

raadsadviseur 

Campagneleider PvdA Hengelo 

Congresafgevaardigde 

Lid van de raadscommissie 

bestuur en fysiek 

2. Jan Bron 

KANIDAAT- WETHOUDER 

 

 

 

64 

 

Doctoraal Pedagogiek 

 

Wethouder gemeente Hengelo sinds 

2008 

Portefeuille: 

Verkeer, ruimtelijke ordening, 

wonen, Hart van Zuid, Lange 

Wemen en Binnenstad 

 

Lid  DB Regio Twente 

3. 

 

Marie-José Luttikholt 

 

47 HBO-SPH 

Werkzaam als zorgcoördinator bij 

Humanitas Onder Dak Twente 

Raadslid sinds 2010 

Lid van raadscommissie sociaal 

Onderwijs. 

4. Belinda van Oosten – Bronsgeest 

 

42 HEAO Bestuurskunde 

Raadslid sinds januari 2013 

Werkzaam bij de gemeente Enschede 

als senior adviseur maatschappelijke 

ontwikkeling 

Lid van commissie fysiek 

Economie, financien 

5. Jacob Pol 

 

57 MBA 

Werkzaam als regiomanager bij 

zorgstichting Vivence  

Voorheen regiodirecteur Avelijn 

Bestuurder 

Financien 

Milieu 

6. Wim Winter 

 

52 HBO 

Projectleider met een adviesbureau 

Raadslid sinds 2006 

Lid van commissie sociaal 

 

Vanaf 2010 regioraadslid 

namens de gemeenteraad van 

Hengelo 

7. Bente Nijland 

 

24 HAVO 

Werkzaam bij IKEA Hengelo als 

medewerker customer relations 

Bestuurslid vakbond 

werknemersvereniging IKEA 

 

Secretaris JS afdeling Twente 

8. Imdat Yikilmaz 

 

31 WO-Technische Natuurkunde  

Werkzaam als Customer Support 

Specialist bij PANalytical B.V. te 

Almelo? 

Secretaris Platform 

Samenwerkingsverband 

Allochtonenorganisaties 

Fysiek, leefbaarheid 

9. Ana Alcazar Robles 

  

 

45 Bedrijfskundig management  

Werkzaam als projectleider 

Jeugdhulpverlening bij Jarabee 

Secretaris PvdA bestuur 

Lid werkgroep vrouwen in de 

PvdA 

10. Rolf Witting 

 

26 HBO Bestuurskunde 

Nu bezig met studie Public 

Administration aan de UT  

Lid JS afdeling Twente 

Duurzaamheid 

Vertegenwoordigend lid 

namens de JS in het Gewest 
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11. Mirjam Kappert – Dijkstra 

 

51 Sociale Academie 

Werkzaam bij de gemeente Enschede 

als bijstandsmaatschappelijk werkster 

PvdA bestuurslid  

Sociaal 

12. Jos Klaczynski 

 

61 Werkzaam geweest als docent bij het 

ROC 

Presentator bij Radio Hengelo 

 

PvdA bestuurslid 

13. Gerard Kemna 

  

 

56 HBO opleiding 

 

Werkzaam als projectleider bij 

Dimence en RIBWGO te Deventer 

Arbeidsbemiddeling kansarmen 

14. Hemmo Plas 

 

61 HEAO / MO Economie en Statistiek 

Adviseur van de ondernemingsraad  

NedTrain (NS) 

 Cultuur, financien 

15. Henk Slettenaar 

 

61 HTS electrotechniek 

Werkzaam als consulent 

opleidingsadviseur bij VEV/Kenteq te 

Hengelo 

Bestrijding jeugdwerkloosheid 

16. Ina Wever 

17. Wim Meijerink 

18. Henk Hamer 

19. Gerard Relker 

20. Marleen Hamer 

21. Henk Jan van Essen 

22. Margo Koopman 

23. Michel Ehrenhard 

24. Piet Rutgers 

25. Birol Akkus 

26. Ellen Prent 

27. Bert Otten 

 

Toelichting: 

1.  Maarten Hollander: 

Heeft in de afgelopen periode de fractie op professionele wijze geleid. Is in staat het politieke profiel van de PvdA op 

alle beleidsterreinen te laten zien. Is betrokken, kan standpunten helder verwoorden en beschikt over ruime 

dossierkennis.   

2.  Jan Bron 
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3.  Marie-José Luttikholt: 

Volksvertegenwoordiger in hart en nieren. Goed thuis in het sociale domein in de brede zin (ook onderwijs, sport 

enz.), kan keuzes en dilemma’s van de fractie goed uitleggen aan de burger. 

4.  Belinda van Oosten– Bronsgeest: 

Sinds 2013 enthousiast als raadslid begonnen. Heeft zich snel ingewerkt op de beleidsterreinen van commissie fysiek 

(o.a. Hart van Zuid). 

5.  Jacob Pol: 

Wil een benaderbaar raadslid zijn die kan luisteren en omgaan met mensen op verschillende niveau’s en vanuit 

verschillende posities. Vanwege zijn beroepsmatige werkzaamheden kan hij goed onderhandelen en omgaan met 

tegengestelde belangen. 

6.  Wim Winter: 

Zeer ervaren fractielid. Goed thuis in het sociaal culturele domein in de brede zin (onderwijs, cultuur,  jeugd- en 

jongerenwerk enz.) 

7.  Bente Nijland: 

Kan als jongvolwassene een andere blik werpen op verschillende zaken die lopen in de gemeente. Voelt zich 

verbonden met zowel jeugdige als de volwassene en oudere inwoners van Hengelo.  Is een actief vakbondslid. 

8.  Imdat Yikilmaz: 

De sociale functies die hij vervult binnen verenigingen vormen een goede basis om als raadslid te kunnen 

functioneren, hij houdt van samenwerken, kan goed luisteren, is stressbestendig en heeft een gezonde basis aan 

doorzettingsvermogen. 

9.  Ana Alcazar Robles: 

Is vanuit haar verschillende werkervaringen en bestuursfuncties op de hoogte van zowel maatschappelijke, politieke 

en inhoudelijke ontwikkelingen. Zet zich in voor ouderbetrokkenheid in het onderwijs. 

10.  Rolf Witting: 

Vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en een actieve rol te vervullen voor de samenleving. Hij wil 

graag gezien zijn (jonge) leeftijd de jonge Hengeloër vertegenwoordigen. Heeft kennis van zaken rond 

duurzaamheidsthema’s. 

11.  Mirjam Kappert – Dijkstra: 

Vanuit haar dagelijkse werk weet zij goed wat er leeft bij mensen aan de onderkant van de samenleving. Voor de 

komende jaren ligt haar grote interesse in de transities van rijk naar gemeenten, de WMO en de uitvoering van de 

participatiewet. Zij ziet hierin vooral kansen om het beter te doen. 

12.  Jos Klaczynski: 

Wil de PvdA (weer) zichtbaar maken onder de bewoners van Hengelo. Aanschuiven bij bijeenkomsten in de wijk en 

de dialoog aangaan en zeer zeker niet de confrontatie uit de weg gaan. 

13.  Gerard Kemna: 

Wil graag meedenken met het maken van eerlijke en sociaal verantwoorde keuzes nu er steeds meer rijkstaken naar 

de gemeente worden verschoven die ook nog uitgevoerd moeten worden met minder middelen. Heeft ervaring met 

arbeidsbemiddeling van kansarme jongeren. 

14.  Hemmo Plas: 

Heeft verstand van financieel economische processen en wil deze kennis op lokaal niveau graag uitdragen. 

 

15.  Henk Slettenaar: 

Wil zich inzetten voor de samenleving omdat hij zich zorgen maakt om de jeugdwerkloosheid, instroom van 

metaalvaklieden in Hengelo metaalstad. 

 


