Arnhem, 2 december 2018
Beste partijgenoten,
Mede namens mijn collega’s van de kandidaatstellingscommissie bied ik u hierbij de conceptkandidatenlijst aan voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van onze mooie provincie komend
voorjaar.
Na veel boeiende gesprekken met even zoveel enthousiaste en inspirerende kandidaten hebben wij
onze keuze gemaakt. Dat heeft naar onze overtuiging geleid tot een mooie lijst met sterke mensen
waarmee we vol vertrouwen de verkiezingen inkunnen. Een diverse lijst met veel relatief jonge
kandidaten, maar met een minstens even sterk contingent ervaren mensen. Een lijst met krachtige
vrouwen en mannen. Uit alle Gelderse streken, uit de stad en van het platteland. Divers qua
achtergrond, maar allemaal met maar één doel voor ogen: de komende jaren in Gelderland een
herkenbaar sociaal-democratisch geluid laten horen.
Wij zien uit naar de ledenvergadering van 15 december, waar we onze keuzes graag toelichten.
Vriendelijke groet,
John Kerstens, voorzitter kandidaatstellingscommissie
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Advies van de commissie kandidaatstelling verkiezingen Provinciale Staten maart 2019
In opdracht van het bestuur van de PvdA gewest Gelderland brengt de commissie kandidaatstelling
Provinciale Staten advies uit over de kandidatenlijst van de PvdA. Daartoe heeft de commissie in een
tweetal subcommissies gesprekken gevoerd met de kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld
voor het Statenlidmaatschap.
De commissie bestond uit:
John Kerstens, voorzitter
Otwin van Dijk, 2e voorzitter
Berend Metz
Barbara Ulfman
Ingrid Wolsing
Wopke Veenstra, secretaris
Wouter Kok, 2e secretaris
Ook Eef van Ooijen en Guus Krähe waren commissielid, maar moesten zich halverwege terugtrekken
en zijn niet medeverantwoordelijk voor het eindadvies.
Op de oproep voor kandidaatstelling hebben zich in totaal (na een herhaalde oproep) 34 kandidaten
gemeld, waarvan er twee kandidaten opteerden voor een onverkiesbare plaats, nog eens twee
kandidaten expliciet voor het lijstduwerschap en een kandidaat uitsluitend voor de functie van
gedeputeerde. Met de 28 kandidaten voor een verkiesbare plaats heeft de commissie een of twee
gesprekken gevoerd.
De commissie is 7 zaterdagen bij elkaar gekomen in Velp of Arnhem.
Nadat de commissie alle gesprekken had gevoerd heeft zij zich beraden op haar advies omtrent de
volgorde op de kandidatenlijst, daarbij rekening houdend met:
- Het profiel van een Statenlid zoals dat is opgesteld door het gewestelijk bestuur
- De inhoudelijke motivatie van de kandidaten
- De geschiktheid van kandidaten
- Kennis van en affiniteit met de provinciale politiek en het provinciale bestuur
- Diversiteit: een goede mix tussen jong en oud, ervaring en frisheid, man en vrouw.
- PvdA-profiel (gedrevenheid, passie, idealen, lef, waarden) → kunnen profileren
- Kwaliteit
- Herkenbaarheid
- Regionale vertegenwoordiging + vertegenwoordiging grote steden/afdelingen als Arnhem,
Nijmegen, Arnhem, Zutphen etc.
- Teamsamenstelling (elkaar aanvullen, rekening houden met uitstroom, rollen als (plv. of
potentiële) fractievoorzitter, fractiesecretaris, kennis van financiën, verdeling portefeuilles)
- Vermogen om contacten te onderhouden met wethouders, raadsleden, etc. tijdens
werkbezoeken, naar buiten kunnen treden c.q. de dialoog zoeken met andere fracties en
belangengroepen
- Rekening houden met scenario’s (3, 4, tot en met 7 zetels, doorstroom, uitstroom).
- Mogelijk dubbelmandaat
De commissie heeft het begrip diversiteit breed uitgelegd: leeftijd, ervaring, regio, m/v, etc.
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Onderstaande advieslijst is door de commissie in consensus opgesteld. De commissie kan zich
unaniem vinden in het eindresultaat.

De commissie adviseert de volgende kandidatenlijst in te dienen:
1. Peter Kerris

man, 33 jaar, woont in Nijmegen

Met Peter heeft de PvdA een lijsttrekker met bewezen, en nog steeds groeiende, kwaliteit.
Hij heeft zich als lijsttrekker en fractievoorzitter sterk ontwikkeld. Ondanks dat Peter nog relatief jong
is en net vader is, komt hij over als een ervaren en effectieve bestuurder. Die stijl hanteert hij ook. Hij
ligt goed bij de andere partijen in provincie. Hij is een verbinder. Behalve voor interne,
organisatorische zaken zoals fractie- en coalitieoverleg heeft hij zich ingezet op de PvdA thema’s:
wonen, energie en duurzaamheid en werk. Denk daarbij aan het Gelders Plan van de Arbeid. Hij heeft
de afgelopen periode zes themabijeenkomsten georganiseerd en is de stuwende kracht achter het
nieuwe verkiezingsprogramma en de Nico Jan Wijsmanleergang.
Peter is bevlogen en idealistisch en kan voor de PvdA ook goed speerpunten binnenhalen. Peter is
erg gedreven op de inhoud. Sociaaldemocratische waarden als eerlijk delen en kansen creëren zijn
voor hem belangrijk. Hij beseft echter ook dat je de verbinding moet zoeken en meebewegen om de
idealen van de PvdA te bereiken.
Peter is in de ledenvergadering van 24 september al gekozen als lijsttrekker, dus zijn plaats staat nu
niet ter discussie.
2. Marilyn A-Kum

vrouw, 48 jaar, woont in Arnhem

Marilyn is een stevige persoonlijkheid met oog voor mensen. Als trainer en coach was zij vele jaren
gericht op het stimuleren en prikkelen van mensen om meer uit zichzelf te halen. Nu is zij bij
Vluchtelingenwerk Oost Nederland verantwoordelijk voor de aansturing van een team van 40
betaalde medewerkers die op verschillende locaties werkzaam zijn.
Van 2010 tot 2018 was zij in Arnhem lid van de gemeenteraad. Nu wil zij op het niveau van de
provincie werken aan een rechtvaardiger en duurzamer samenleving.
Marilyn is gericht op samenwerking, maar kan ook duidelijk grenzen trekken. Ze past goed in een
team en zal een verrijking zijn voor de nieuwe PvdA-fractie. Het is een krachtige teamspeler, met oog
voor de inhoud.
3. Mehmet Sahan

man, 31 jaar, woont in Dieren

Mehmet is jong, authentiek, stevig in zijn mening en maatschappelijk betrokken. Hij werkt met veel
plezier in het onderwijs.
Hij Is een bekende PvdA’er in de gemeente Rheden, waar hij in 2014 met voorkeurstemmen in de
gemeenteraad is gekozen.
Mehmet Is betrokken bij en voor mensen. Zijn motto: “onze samenleving bestaat niet uit
eilandjes”geeft aan dat hij altijd de verbinding zoekt. Hij schuwt de discussie met andersdenkenden
niet, maar blijft daarbij altijd gericht op het zoeken naar een gemeenschappelijke basis.
4.

Fokko Spoelstra

man, 52 jaar, woont in Apeldoorn

Fokko is een politieke routinier. Van 2004 tot 2012 was hij wethouder in Apeldoorn. In 2012 werd
Fokko gemeenteraadslid tot 2014, toen hij de overstap maakte naar de Staten. Binnen de PvdAfractie werd hij vice fractievoorzitter. Hij een teamspeler en in sporttermen gezegd een spelverdeler.
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Als ingenieur is Fokko snel thuis in dossiers op het gebied van infrastructuur en milieu. Maar zijn
belangstelling en ervaring is veel breder. Hij was als wethouder verantwoordelijk voor de
portefeuilles Financiën, Sociale zaken, Cultuur en Economische zaken. En binnen de Staten is hij
woordvoerder economie, onderwijs en arbeidsmarkt, recreatie en toerisme, energie en milieu.
Fokko is een bescheiden, maar deskundig, loyale en een breed georiënteerd politicus. Hij kan een
stabiele factor vormen in de fractie.
5.

Karin Jeurink

vrouw, 42 jaar, woont in Zutphen

Karin is in haar werk als beleidsadviseur op haar best in het spanningsveld tussen milieu, ruimtelijke
ordening, bedrijfsvoering en overheid. Het is dus niet verwonderlijk dat zij als lid van Provinciale
Staten sinds 2015 woordvoerder van de PvdA-fractie is voor de Omgevingswet, ruimtelijke ordening,
water en luchtvaart. Ook is zij voorzitter van de PS-commissie Economie, Energie en Milieu.
Karin vindt het een groot voorrecht om volksvertegenwoordiger te zijn. Zij heeft in de Staten veel
geleerd en veel gedaan. Als ambtenaar en adviseur heeft zij al veel met gemeenteraden en
wethouders gewerkt, maar zelf volksvertegenwoordiger zijn vergt een heel andere kijk op veel
onderwerpen.
Karin is energiek, spontaan en open. Ze heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de fractie en
aan de Staten. Zeker als het gaat om het zogenaamde plussenbeleid. Ze vindt een goede relatie met
andere partijen van belang. Net zoals een gezonde leefomgeving, een thema waar ze zich vanuit
ruimtelijk en milieuperspectief hard voor inzet. Ze is inhoudelijk sterk.
6.

Jan Daenen

man, 22 jaar, woont in Wageningen

Met zijn 22 jaar is Jan Daenen een van de jongste talenten op de lijst. Toch is hij al vanaf 2013 actief
binnen de partij, als lid van de Jonge Socialisten en als kandidaat gemeenteraadslid in Wageningen in
2018. En in een nog verder verleden deed hij zijn eerste politieke ervaring op als jeugdwethouder in
Oirschot.
Naast zijn studie Economie en Beleid, die hij bijna heeft afgerond, was en is Jan op diverse terreinen
actief, waaronder als student assistent sinds 2015 en als inkoopmanager bij AIESEC Wageningen.
Jan is een vlot spreker, heeft overtuigingskracht, is intelligent en ambitieus, maar is door zijn
eerlijkheid ook ontwapenend.
Jan wil zich in de Staten o.a. gaan inzetten voor een sterke en duurzame Gelders economie.
7.

Peter Baks

man, 56 jaar, woont in Lichtenvoorde

Peter is een politieke laatbloeier. Zijn politieke loopbaan begon in 2010 zit hij in de gemeenteraad in
Oost Gelre. Peter brengt een rijke en brede maatschappelijke ervaring met zich mee: hij was o.a.
vakbondsconsulent bij de Algemene Onderwijsbond (AOb), projectmanager, trainer/coach en
opleidingsadviseur. Momenteel is hij MBO-consulent bij de AOb, voorzitter van de
ondernemingsraad van het ROC Graafschap College en lid van het landelijke sectorbestuur MBO van
de AOb.
Peter heeft een sociaal hart. Hij wil opkomen voor de mensen die het niet zelfstandig of vanzelf
kunnen.
Hij heeft goede sociale vaardigheden, kan goed aanvoelen hoe je mensen aanspreekt. Hij is niet zo
van de competitie of “kijk mij eens….” En daarmee is Peter een echte Achterhoeker. Hij heeft
deelgenomen aan de Nico Wijsmanleergang om zich goed op het Statenlidmaatschap te kunnen
voorbereiden.
8.

Paul Hoogland

man, 51 jaar, woont in Harderwijk
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Paul heeft veel bestuurlijke ervaring, o.a. als adjunct directeur van het Partijbureau, waar hij 8
verkiezingen heeft meegemaakt. Momenteel is hij projectmanager voor het landelijke
bevolkingsonderzoek naar borstkanker, BK2020.
Hij ziet in het Statenlidmaatschap een kans in om zijn maatschappelijke idealen (eerlijk delen,
integratie) dichterbij te brengen binnen de provincie. PS biedt als middenbestuur daarnaast
mogelijkheden om het lokaal bestuur te ondersteunen, met name bij het inrichten van hun nieuwe
taken.
Hoofdthema’s die Gelderland moet oppakken zijn de energietransitie en het bieden van
mogelijkheden aan minder vermogenden om daaraan mee te doen. Laat Gelderland de duurzaamste
provincie worden. Een ander thema is bereikbaarheid, met name in de plattelandsgebieden.
Paul is besluitvaardig, communicatief goed, open en eerlijk. Kortom, een sympathieke persoon.
9.

Judith Tenbusch

Vrouw, 46 Jaar, woont in Arnhem

Judith is een inhoudelijk gedreven en leergierige vrouw. Van oorsprong Duitse, woont ze nu 20 jaar in
Nederland en heeft zij onlangs ook de Nederlandse nationaliteit verkregen. Judith is docente
Economie en Ondernemerschap aan het ROC Rijn IJssel in Arnhem. Sinds 2017 is zij bestuurslid van
de PvdA Arnhem.
In de Staten wil Judith zich o.a. gaan inzetten voor een andere benadering van de mobiliteit. Ook in
Gelderland dreigt het fileprobleem onbeheersbaar te worden en Judith wil graag energie steken in
het bevorderen van alternatieven voor de auto.
Zij heeft deelgenomen aan de Nico Wijsmanleergang om zich goed op het Statenlidmaatschap te
kunnen voorbereiden.
10. Dave Verbeek
man, 29 jaar, woont in Tiel
Dave kan goed het PvdA-geluid laten horen. Hij schuwt het debat niet. Ook is hij goed in het
opbouwen van een netwerk en relaties. Hij heeft als voormalig raadslid en nu commissielid en eerste
lijstopvolger in Tiel kennis van het politieke handwerk (moties, amendementen, vragenrecht etc.).
Kiest voor Staten boven gemeenteraad als hij direct gekozen worden. Dave is een doorzetter,
doortastend en diplomatiek. Hij wil werken aan de zichtbaarheid van de fractie in de provincie. Hij is
van mening dat de PvdA zich meer kan profileren op duurzaamheid en woningbouw. De voordelen
moeten bij onze inwoners terecht komen.
11. Ricardo Brouwer

man, 27 Jaar, woont in Beuningen

Ricardo is ongelooflijk gedreven, verfrissend en enthousiast. Hij vindt dat de partij moet veranderen.
Meer links, meer progressief, activistischer. De partij moet dichter bij de mensen komen. Hij heeft
meegeholpen met campagnes. Woont pas sinds kort in Beuningen. Heeft humor, staat voor idealen
en is een doorzetter. Zijn idealen zitten vooral in de wens tot sociale acceptatie van LHBTI-ers. Hij is
een soort ambassadeur voor de LHBTI-rechten. Voor de PvdA een belangrijk thema. De partij is een
groot voorstander van inclusie. Ricardo is enthousiast, een verbinder, bemiddelaar en in zekere zin
ook een “wereldverbeteraar”. Hij kan veel voor de partij betekenen.
12. Laurens de Kleine

man, 62 jaar, woont in Harderwijk

Laurens is wat je noemt een allround volksvertegenwoordiger. Hij is al vanaf 1986 actief in de PvdA
als afdelingsvoorzitter. In 2002 werd hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Harderwijk, in 2010
werd hij er wethouder. Toen de PvdA in 2014 buiten de boot viel, werd hij weer gemeenteraadslid,
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nu tevens plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Tegelijk werd Laurens actief binnen
Provinciale Staten, waar hij als fractievolger de portefeuilles Bereikbaarheid, Openbaar vervoer,

Sport en Cultuur behartigde.
Laurens is eigenaar van de eenmanszaak DeKleineMaas, voor interim-verander)management,
toezichthouderschap en commissariaat in het (semi)publieke domein.
In al deze functies en rollen laat Laurens zich zien als een teamspeler en verbinder, sensitief,
enthousiasmerend en positief ingesteld. Hij functioneert optimaal op het snijvlak van het
openbaar bestuur en maatschappelijke thema’s. Laurens is een sociaal democraat in hart en
nieren.
13. Peter Spitteler

man, 67 jaar, woont in Wageningen

Peter is al heel lang actief in de PvdA. Hij is het boegbeeld van “Wageningen samen op weg”. Heeft
veel maatschappelijke ervaring en senioriteit. Peter is fractieondersteuner in Wageningen.
Hoeft ook niet zo nodig in beeld te zijn..
Peter wil op de achterhand een coachende seniorrol/mentorrol vervullen. Hij heeft een groot
netwerk, veel ervaring, senioriteit, is herkenbaar als persoon, is veelal voorzitter van
maatschappelijke organisaties.
14. Tom Brands

man, 34 jaar, woont in Apeldoorn

Tom heeft zijn sporen verdiend als voorzitter van de PvdA Apeldoorn. Tom is een slimme verbinder
en weet de Apeldoornse PvdA’ers te activeren. De tafel van 10 is een initiatief van Tom. Tom is
pragmatisch ingesteld; hij zoekt de samenwerking aan de hand van concrete thema’s. Tom is een
enthousiast hobbyvisser en is mede daarom geïnteresseerd in natuur en waterhuishouding. De
commissie ziet in Tom een inhoudelijk gedreven creatieve kandidaat die belang hecht aan de
communicatie met de burgers. Hij heeft kennis van nieuwe media en brengt daarnaast zijn jeugdig
enthousiasme in.
15. Barbara Veltrop

vrouw, 59 jaar, woont in Arnhem

Barbara heeft nog geen ervaring als volksvertegenwoordiger, maar heeft een indrukwekkende staat
van dienst als communicatieadviseur en woordvoerder. In die rol kent zij de provincie goed, want van
2001 tot 2007 was zij woordvoerder van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Momenteel werkt zij
bij de universiteit van Wageningen, waar zij de Raad van Bestuur, directies en programmamanagers
adviseert over de communicatiestrategie.
Barbara vindt zichtbaarheid van de PvdA Gelderland van groot belang en wil zich graag gaan inzetten
om die zichtbaarheid te vergroten. Met haar achtergrond en ervaring moet dat lukken.
16. Giovanni Meijer

man, 19 jaar, woont in Nijmegen

De jongste kandidaat op de lijst is Giovanni Meijer. Hij kreeg de smaak van de politiek te pakken toen
hij als penvoerder van de leerlingenraad van het Dominicus College te Nijmegen de strijd voor betere
leermethoden aanging. In 2016 trad hij toe tot de Jonge Socialisten in Nijmegen, waar hij de
portefeuille Communicatie kreeg. In 2018 kwam hij op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad.
Giovanni studeert Recht en Economie aan de Radboud Universiteit.
Met Giovanni heeft de lijst er een authentieke, sociale, behulpzame, maar ook intelligente en
bedachtzame kandidaat bij.
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17. Stef Bijl

man, 54 jaar, woont in Giesbeek

Stef is raadslid en wethouder geweest in Angerlo en Zevenaar. Is bestuurlijk ingesteld. Veel ervaring,
kent de lijntjes. Stef komt rustig en stabiel over. Heeft energie. Heeft een laagdrempelige, open,
informele manier van communiceren. Stef kan goed als “oliemannetje” fungeren. Zijn persoonlijk
motto is: “organiseer de ontmoeting”. Hij vindt het belangrijk om mensen een eerlijke kans te geven.

18. Ellen Geist

vrouw, 55 Jaar, woont in Apeldoorn

Volgens Ellen kan het sociale gezicht van de PvdA in de provincie zichtbaarder worden. Ellen is vol
passie. Gedreven. Enthousiast en energiek. Verfrissend en bevlogen. Een vrouw met een groot hart
en een missie.
19. Jan van Zomeren
man, 67 jaar, woont in Didam
Jan is een aimabele, open en energieke bestuurder. Hij was burgemeester in Gemert-Bakel en
Heumen. Zijn motto: elkaar begrijpen, daar gaat het om.
De commissie ziet met z’n ruime ervaring een rol voor Jan als begeleider/coach van jonger talent.
20. Siebren Buist

man, 64 jaar, woont in Heerde

Siebren combineerde zijn baan als officier van justitie tot voor kort met het lidmaatschap van de
gemeenteraad in Heerde, waar hij fractievoorzitter was. Hij houdt van het politieke bedrijf. Heeft
veel ideeën, maar luistert goed naar zijn gesprekspartners en probeert rekening te houden met hun
argumenten en voorkeuren.
21. Dirk Jan Beumer
man, 52 jaar, woont in Oene
Dirk Jan heeft een brede interesse en goed inzicht in de thema’s die spelen op provinciaal niveau. Hij
karakteriseert zichzelf als een verbinder. Dirk Jan is 16 jaar gemeenteraadslid geweest in Epe. Hij
wordt gedreven vanuit idealen. Hij wil een stem geven aan de mensen die aan de zijlijn staan.
22. Harry Gerrits
man, 69 jaar, woont in Tiel
Harry is een vriendelijke en gedreven man, die op zijn best is als er oplossingen moeten worden
gevonden in complexe situaties. Hij is geïnteresseerd in onderzoek en analyse en gebruikt dit bij het
zoeken naar oplossingen, maar houdt ook van actie.
23. Henry Peren
man, 60 jaar, woont in Bemmel
Henry is een sociaal democraat in hart en nieren. Hij is het niet altijd met de keuzes die de partij
landelijk maakt eens, maar dat is nooit een reden om de partij af te vallen. Netwerken en
verbindingen leggen is de grootste kracht van Henry. Daarin heeft hij zich ook beroepsmatig
gespecialiseerd.
24. Stefan van Lieshout
man, 60 jaar, woont in Arnhem
Stefan van Lieshout is bedachtzaam, vriendelijk en inhoudelijk gedreven. Handelt sterk vanuit
normen en waarden. Zet zich graag in om mensen, vooral mensen met een “kras”, te betreken bij de
samenleving.
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25. Arno Sent
man, 69 jaar, woont in Spijk.
Een oudgediende in de politiek. Arno is gedurende 16 jaar raadslid geweest in Rheden en
Rijnwaarden en heeft daar een breed scala aan onderwerpen behartigd. Hij is een bekende en
geziene kandidaat in Oost Gelderland.
26. Cornelia Klaster
vrouw, 54 jaar, woont in Zevenaar
Gedrevenheid is een eigenschap van Cornelia die direct in het oog springt Zij zet zich graag en veel in
voor de partij, momenteel o.a. als voorzitter van de meedenkgroep Armoede en eenzaamheid van
Gijs van Dijk.
27. Joppe Jeroen de Ruiter man, 44 jaar, woont in De Steeg
Joppe Jeroen is een praktisch ingestelde, maar ook creatieve en inspirerende kandidaat. Is raadslid in
Rheden. Kan confronterend zijn, maar is altijd gericht op het vinden van oplossingen.
28. Jan Kees Koning
man, 55 jaar, woont in Tiel
Jan Kees is actief in de FNV. Hij wil via zijn kandidatuur de lijn tussen de FNV en de PvdA zichtbaar
maken. Wil zich in de Staten graag inzetten voor werkgelegenheid en de bestrijding van armoede.
29. Helene Stafleu
vrouw, 53 jaar, woont in Dieren
Helene heeft haar betrokkenheid op de samenleving op allerlei plekken en manieren geuit. Heeft
met name ervaring op de terreinen duurzaamheid en milieu en wil zich op die thema’s graag ook via
de PvdA inzetten. Verdiept zich graag in problemen. Kan goed luisteren.
30. Theo van Amersfoort
man, 71 jaar, woont in Ulft
Als voormalig vakbondsman en -nog steeds- bestuurder in diverse stichtingen heeft Theo een scherp
oog voor sociale ongelijkheid. Het verminderen daarvan moet volgens Theo een criterium zijn voor
provinciaal beleid, met name dat op economisch en sociaal terrein.
31. René Isselman
man, 67 jaar, woont in Wehl
René is het gezicht van de PvdA in de Achterhoek. Hij is de motor achter veel acties en sociale partijactiviteiten en is de dragende kracht van het PvdA-actiecentrum in Doetinchem.
32. Antoon Peppelman
man, 59 jaar, woont in Zelhem
Antoon houdt van het openbaar bestuur. Hij vindt daarbij een sterke PvdA op alle niveaus van
belang. Hij wil als lijstduwer bijdragen aan een. goede verkiezingsuitslag. Hij heeft een voorkeur voor
de sociale onderwerpen (leefbaarheid, regiocontracten, plattelandsontwikkeling, cultuur).
33 Josan Meijers
vrouw, 63 jaar, woont in Tiel
Onze huidige gedeputeerde Josan Meijers was bereid om als lijstduwer te fungeren. Josan heeft de
afgelopen jaar veel voor Gelderland en de PvdA bereikt in het provinciale bestuur. Met haar
constructieve en collegiale, maar ook vasthoudende bestuursstijl heeft zij niet alleen binnen de
partij, maar ook bij de coalitiepartners en zelfs de oppositiepartijen, veel goodwill verworven.

Slotwoord
De commissie heeft zijn werkzaamheden met veel plezier gedaan, in een ontspannen sfeer.
De commissie constateert dat er grote mate van diversiteit en kwaliteit in de PvdA is. Er waren ook
veel jonge mensen die zich kandidaat stelden. De commissie merkt op dat het jammer zou zijn als we
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dat potentieel niet zouden benutten en vraagt het bestuur om oog te houden op een goede
inzetbaarheid van deze jongeren binnen de partij.
Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor het inwerken van de nieuwe fractie en de nieuwe
fractieleden. Het zou goed zijn om naast de nieuwe fractieleden een mentor te zetten.

Arnhem, 26 november 2018
De commissie kandidaatstelling Provinciale Staten.
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