
Advies van de Commissie kandidaatstelling verkiezingen 

Waterschap Rijn en IJssel 2019-2023 

 

Het bestuur van het Gewest Gelderland heeft een commissie samengesteld om het bestuur 

te adviseren over de kandidaatstelling voor de waterschapsverkiezingen 2019-2023 voor het 

Waterschap Rijn en IJssel. 

De commissie bestaat uit: 

- Fred Janssen, voorzitter 

- Bep de Vocht 

- Marlies van Hulsentop 

- Lily Jacobs 

- Anita Nibbelink, secretaris 

Er hebben zich 13 kandidaten gemeld. De voorzitter van de commissie heeft telefonisch 

gesproken met twee kandidaten die hebben aangegeven als lijstduwer op de lijst te willen 

fungeren. Met de overige 11 kandidaten heeft de commissie gesprekken gevoerd. Eén van 

deze 11 kandidaten heeft ook aangegeven als lijstduwer op de lijst geplaatst te willen 

worden. 

Nadat de commissie alle gesprekken had gevoerd heeft zij zich beraden op haar advies 

omtrent de volgorde op de kandidatenlijst daarbij onder meer rekening houdend met: 

- Het profiel van een waterschapsbestuurder zoals dat is opgesteld door het 

gewestelijk bestuur 

- Het PvdA-gehalte van de kandidaten 

- De geschiktheid van kandidaten 

- Kennis van en affiniteit met het werk van het waterschap 

- Oog voor de opgaven waarvoor het waterschap staat  

- De mate waarin iemand verbinding kan maken met ingezetenen en partners die 

betrokken zijn bij het waterschap 

- De verhouding vrouw – man 

- De spreiding over het werkgebied van het waterschap 

De commissie heeft alle criteria zo goed mogelijk gewogen bij het beoordelen van de 

kandidaten en met het oog op een goed functionerende toekomstige fractie 2019-2023. 

Bovenstaande in acht genomen is de commissie van oordeel dat de kandidaten op zich 

geschikt zijn voor het vervullen van de functie van waterschapsbestuurder. 

De vaststelling van de conceptlijst is binnen de commissie in harmonie tot stand gekomen. Er 

kan dan ook in unanimiteit advies worden uitgebracht aan het bestuur van het Gewest met 

het verzoek dit advies over te nemen en de lijst conform advies vast te stellen en ter 

besluitvorming voor te leggen aan de ledenvergadering in november 2018. 



 

Concluderend  

De commissie is van oordeel dat het Gewest zeer tevreden kan zijn met onderstaande lijst 

van capabele en aimabele kandidaten. 

De lijsttrekker is naar mening van de commissie een zeer aanprekende politica. De 

commissie is verheugd dat zij een aantal sterke vrouwelijke kandidaten in de top kan 

voorstellen. 

De verwachting is dat met deze kandidaten een sterke en aansprekende fractie gevormd kan 

worden voor de komende periode van het waterschap, waarmee de PvdA verder kan werken 

aan bekendheid van het waterschap en verbinding met ingezetenen en partners en kan 

bouwen aan een waterveilige, duurzame toekomst. 

 

Oktober 2018. 

Namens de kandidaatstellingscommissie, 

Fred Janssen, voorzitter 

Anita Nibbelink, secretaris 

 

ADVIES PLAATSING KANDIDATEN 

1.           Anna-Lena Penninx, Silvolde 
Anna-Lena heeft ruime politieke ervaring als raadslid en de laatste 8 jaar als 

statenlid. Zij beschikt daardoor over een groot netwerk. Zij is een verbinder 

pur sang en doet het liefst dingen samen met anderen. Ze is een 

volksvertegenwoordiger die gemakkelijk contact maakt. Door haar 

achtergrond (ze groeide op een boerderij op) en hobby’s heeft ze ook veel 

contacten in de agrarische wereld. Zij verstaat hun taal. 

Ze ziet zichzelf als praktisch en sociaal en voelt zich daarom erg thuis bij de 

PvdA.  

Ze is bevlogen en enthousiast en heeft een positieve instelling. 

Ze is beschikbaar als lijsttrekker en als heemraad. 

 

Met Anna-Lena beschikt de PvdA over een aansprekende lijsttrekker. 

De commissie beveelt Anna-Lena dan ook aan als lijsttrekker. 

 

2.           André Menting, Stokkum 
André is penningmeester van de afdeling Montferland, tevens is hij 

commissielid Financiën en Ruimte. Hij verwacht door zijn lokale activiteiten 



gemakkelijk de verbinding te kunnen maken tussen het waterschap en de 

gemeenten. Hij kent de lokale wereld goed, hij is werkzaam als senior- 

beleidsmedewerker groen en landschap in Renkum. 

Hij ziet in deze tijd (droogte én hevige regenval) kansen om de verbinding 

tussen het waterschap enerzijds en dorpelingen en stedelingen anderzijds te 

verbeteren. 

André heeft een duidelijk PvdA profiel, hij is jaren geleden lid geworden 

omdat hij niet langer aan de zijlijn wilde staan toen populistisch rechts 

opkwam. Hij is een teamspeler, hij gaat wanneer dat kan voor een gezamenlijk 

resultaat maar bewaakt daarbij de idealen van de PvdA. 

 

Met André beschikt de PvdA over een geschikte kandidaat die een brug kan 

slaan naar de lokale overheid en naar de ingezetenen. 

 

3.           Marlies van de Voort, Arnhem 

Marlies is actief in de afdeling Arnhem, zij is jarenlang penningmeester 

geweest van het bestuur en heeft vanuit het bestuur zitting gehad in de 

commissie die het verkiezingsprogramma heeft opgesteld. Tekenend voor 

haar manier van doen is dat zij voordat zij een keuze maakte voor onze partij, 

de verschillende partijen heeft vergeleken en toen op basis van inhoud bij de 

PvdA belandde. Zij gelooft in samen dingen doen en kansen geven aan 

mensen die minder mogelijkheden hebben. Zij heeft vanuit haar werk bij 

Rijkswaterstaat een goed kijk op het functioneren van het waterschap. Zij is 

zich er terdege van bewust dat zij in haar rol als bestuurder op een andere 

manier moet kijken dan in haar rol als professional. Marlies beschikt over een 

netwerk in Arnhem, in het werkgebied van het waterschap zal zij dat moeten 

uitbouwen. Marlies is serieus en beschouwend, daarnaast is zij gepassioneerd 

en analytisch. 

Met Marlies beschikt de PvdA over een gedegen kandidaat met een grote 

kennis die gewetensvol haar rol zal vervullen. Zij is daarbij een aimabele 

vrouw die leergierig in het leven staat. 

4.           Barbara Veltrop, Arnhem 
Barbara is actief in de afdeling Arnhem, zij werkt daar aan de publiciteit en 

communicatie, ook is ze betrokken geweest bij de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Zij heeft een breed netwerk dat tot stand is 

gekomen door haar politieke en beroepsmatige activiteiten. Van beroep is 

Barbara communicatieadviseur, in die hoedanigheid heeft ze zowel in het 

waterschap als bij de provincie gewerkt. Ze kent het waterschap dus van 

binnenuit. Barbara hecht een groot belang aan goede communicatie richting 

ingezetenen en heeft daar ook allerlei ideeën over. Ze combineert daarbij 

haar kennis met een bestuurlijke blik. Zij wil door contact te maken met 

belanghebbenden mensen meenemen in de afwegingen die een waterschap 



moet maken. Zij gaat voor de mensen die niet gehoord worden en zij wil 

proberen dan gehoor te geven. Ze wil daarbij luisteren naar individuele 

mensen maar ze gaat voor het algemene belang. 

Met Barbara beschikt de PvdA over een enthousiaste kandidaat die veel werk 

zal maken van communicatie en verbinding met ingezetenen. 

 

5.          Jos Hollander, Lochem 
Jos heeft ervaring als waterschapsbestuurder. In de periode 2007-2014 maakt 

hij deel uit van de PvdA-fractie. Hij zal de komende maanden opnieuw deel uit 

maken van de fractie vanwege het vertrek van enkele mensen. Jos is al lang 

betrokken bij de PvdA, hij heeft binnen de partij diverse functies vervuld o.a. 

als afdelingsvoorzitter.  Hij heeft ook een duidelijk PvdA profiel, hij vindt dat je 

als PvdA een issue moet maken van het nieuwe belastingstelsel. De PvdA 

komt op voor de zwakkeren maar ook voor de normale mens. 

Jos beschikt over een groot netwerk binnen de PvdA in de regio. Hij heeft 

daarnaast ruime ervaring als leidinggevend medewerker binnen de gemeente, 

en in die hoedanigheid veel gedaan op het gebied van organiseren en 

besturen. 

Met Jos beschikt de PvdA over een ervaren bestuurder die gemotiveerd is om 

opnieuw deel uit te maken van het waterschapsbestuur. 

 

 

6.          Gerrit Gudden, Westervoort 

7.          René Isselman, Wehl 

8.          Jos Ross, Zevenaar 

9.          Mark Hissink, Zutphen 

10. Hein van Groningen, Silvolde 

11. Theo van Amersfoort (lijstduwer) 

12. Marcel Lap (lijstduwer) 

13. Arno Sent (lijstduwer) 


