
LAC=  Lijst Advies Commissie  

 

De LAC is, na gesprekken met alle kandidaten te hebben gevoerd, tot onderstaande advieslijst 

gekomen. Het was niet makkelijk, alle kandidaten hebben hun eigen kwaliteiten.  

 

De lijst is volgens de LAC een zo goed mogelijke invulling van de opdracht die het bestuur 

(en daarmee de leden) heeft meegegeven: een mix van ervaren en nieuw, van jong en oud, van 

man en vrouw en van allochtoon en autochtoon. Een plek onderaan de lijst is zeker geen 

diskwalificatie van de persoon, maar het resultaat van een afweging op basis van de opdracht 

die het bestuur heeft gegeven in combinatie met een volgens de LAC wenselijke diversiteit in 

inhoudelijke kennis en competenties.  

 

Het bestuur dient aan deze lijst nog de kandidaten toe te voegen die hebben aangegeven niet 

beschikbaar te zijn voor het raadslidmaatschap.  

 

Tot slot, de lijst is een advies aan de leden van D66 Zoetermeer. De plek op de lijst is niet 

gerelateerd aan functies (fractievoorzitter, vice-fractievoorzitter, wethouder, onderhandelaars 

coalitiedeelname enz.). De na de verkiezingen nieuw gekozen fractie beslist over de invulling 

van dergelijke politieke functies.  

 

--------------------------------------------------------------- 

 

1. Robin Paalvast 

2. Cora Huijbens 

3. Peter Vergers 

4. Ezmael Zamani 

5. Jamila Bakkers 

6. Frank Schoonbeek 

7. Richard Pattiruhu 

8. Gernand Ekkelenkamp 

9. Agnes van Kuijen 

10. Robert Schaafsma 

11. Paul Diederen 

12. Vincent Snels 

13. Willem Bos 

14. Judith van der Wenden 

15. Hasan Yalcin 

16. Evert Verschoor 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



Motivatie en eventuele reactie van de kandidaten 

 

1. Robin Paalvast 
De lijsttrekker is door de leden tijdens de ALV in juni gekozen. 

 

 

 

2. Cora Huijbens 
Inmiddels 8 jaar raadslid, waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Maakte deel uit van het 

onderhandelingsteam voor de formatie in 2014. Heeft als fractievoorzitter van de 

grootste partij in de gemeenteraad een stevige positie ingenomen en zorgt binnen de 

fractie voor eenheid en teamspirit. Is van oudsher inhoudelijk sterk op de gebieden 

zorg en onderwijs maar als fractievoorzitter inmiddels een allrounder met de focus op 

de hoofdlijnen. We stellen dan ook voor om Cora als ‘runner-up’ op nummer 2 te 

zetten. 

 

 

 

 

 

3. Peter Vergers 
Na een aantal jaar actief te zijn geweest in het bestuur heeft Peter als raadslid in 

Zoetermeer laten zien dat hij beschikt over een groot politiek gevoel en dat hij goed 

strategisch kan handelen. Hoewel Peter bekend is als iemand met zeer eigen 

opvattingen heeft hij in de afgelopen periode laten zien dat de teamgeest en de eenheid 

in de fractie en in de partij voor hem voorop staat. Zijn kennis én zijn passie zit vooral 

op het dossier duurzaamheid, maar zijn eerder genoemde competenties heeft hij de 

afgelopen jaren ook voor andere onderwerpen ingezet. Het is dan ook juist vanwege 

die competenties dat we Peter op nummer 3 op de lijst voorstellen.  

 

 

 

 

 

4. Ezmael Zamani 
Ezmael is sinds 3 jaar fractieondersteuner en heeft in die functie van ‘binnenuit’ 

meegekeken en meegedacht met de huidige fractie. De LAC heeft hij op overtuigende 

wijze meegenomen in zijn drijfveren de politiek in te gaan. Dit in  combinatie met zijn 

eigen ervaringen in Zoetermeer (opgroeiend in de minder kansrijke buurten)  

 

- 

De Lijst Advies Commissie heeft mij op nummer 2 gezet. Ik ben blij met de 

wijze waarop de commissie mijn functioneren als fractievoorzitter heeft 

beoordeeld en het vertrouwen dat zij aan mij geven voor de volgende 

raadsperiode. 

Heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.  



én zijn kennis van -overheids- financiën (vanuit zijn werk als accountant en opleiding 

tot register accountant)  maakt  een plek 4 op de lijst gerechtvaardigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jamila Bakkers 
De afgelopen 4 jaar was Jamila woordvoerder op cultuur, samenspraak, emancipatie 

en inrichting openbare ruimte. Ook is zij in de gemeenteraad gewaardeerd lid van het 

presidium (het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeenteraad). Daarnaast is zij 

campagneleider van D66 Zoetermeer en is ze regelmatig te zien op regionale en 

landelijke partijbijeenkomsten. Vanwege haar ervaring en kennis achten wij haar zeer 

welkom in een volgende fractie en daarom dus plek 5 op de lijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiekem droomde ik al van een mooie plek op de lijst, maar als ik dan mijn 

naam op de vierde plek zie staan ben ik er toch even stil van. Een ultieme 

beloning voor mijn inzet van de afgelopen jaren in onze mooie partij. 

Voor mij is het een onwaarschijnlijk grote eer om zo hoog op de lijst te 

mogen staan. Ik ben ontzettend trots op het vertrouwen dat er in mij is 

uitgesproken. Deze kans die ik van de LAC krijg wil ik heel graag met 

beide handen aangrijpen. Ik wil mij de volgende raadsperiode heel graag 

inzetten voor de onderwerpen die ik ontzettend belangrijk vind. Ik wil gaan 

voor een Zoetermeer waar je kan zijn wie je wilt zijn. Een stad waar 

jongeren en ouderen op alle niveaus worden gestimuleerd om te 

participeren. Een stad waar het steeds groener wordt en het milieu 

aandachtspunt nummer één wordt. Een stad dat op die gebieden een 

voorbeeld is voor andere.  

 

JA, mijn stad daar wilt iedereen in wonen! 

Zo ver zijn we echter nog niet. De belangrijkste orgaan bepaalt uiteindelijk 

wie het voorrecht heeft om de sociaal liberale gedachtegoed in de stad te 

vertegenwoordigen. En de belangrijkste orgaan dat bent u. Durft u ook te 

dromen van mijn mooie, groene en kansrijke stad? Ik hoop het wel! 

 

Beste Democraten, 

Ik vind het bijzonder eervol om D66-kandidaat te mogen zijn voor de 

Zoetermeerse gemeenteraad. De lijstadviescommissie wil ik danken voor 

haar vertrouwen.  

De Lijstadviescommissie heeft mij plek 5 toebedeeld op de advieslijst. Daar 

ben ik erg blij mee. Het is nu aan u, de leden van onze afdeling, om via de E-

voting de definitieve lijst vast te stellen. Ik hoop op uw steun voor een mooie 

plek op die definitieve lijst.  

De komende tijd gaan we met het D66-team de straten op en de wijken in om 

Zoetermeerders te overtuigen op D66 te stemmen. Ik heb het volste 

vertrouwen dat we met het verkiezingsprogramma ‘Samen krijgen we het 

voor elkaar’, dat er nu nog in concept ligt, een succesvolle campagne zullen 

voeren.  

Als campagnecoördinator mag ik een enthousiast team D66’ers leiden in de 

campagne. Ik heb er enorm veel zin in om met ons team campagne te voeren 

zodat we weer de grootste partij  worden. Ik hoop dat u mij daarin wilt 

steunen en dat ik ook na 21 maart 2018 mij mag inzetten om ons D66-geluid 

in gemeenteraad stevig te laten klinken! 

Jamila Bakkers 

 



6. Frank Schoonbeek 
Ook voor deze ‘nieuweling’ geldt dat de LAC onder de indruk was van de overtuiging 

waarmee Frank zijn motivatie toelichtte. Frank is actief lid van de partij, heeft 

meegedacht en –geschreven aan het verkiezingsprogramma, bezoekt regelmatig 

fractievergaderingen en raadsvergaderingen én heeft als vrijwilliger zowel op Lesbos 

als bij de noodopvang in Zoetermeer zich ingezet voor vluchtelingen. Vanuit die 

ervaringen, maar ook vanuit zijn professionele ervaring met betrekking tot het 

tegengaan van fraude bezit hij kennis op het veiligheidsdomein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Richard Pattiruhu 
Een actief en trouw lid van de lokale afdeling, op dit moment voorzitter van het 

bestuur. Heeft ervaring als raadslid en heeft de LAC laten zien hoe hij voor de fractie 

van meerwaarde kan zijn vanuit zijn bestuurlijke en politieke ervaringen, maar zeker 

ook door de inzet van zijn kennis op het woningbouwdossier.  

 

Beste Zoetermeerse D66’ers, 

ik ben blij met het vertrouwen dat de LAC in mij heeft uitgesproken en met de 

daarbij behorende 6
e
 plaats op de voorlopige kandidatenlijst. 

Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik na ruim 10 jaar woonachtig te zijn in 

Zoetermeer de zin, tijd en drive heb om me in te zetten in de lokale politiek en 

om actief bezig te zijn met mijn leefomgeving. In het huidige soms te negatieve 

klimaat wil ik de positieve ‘het kan wel’-houding brengen. Iets waar ik ook in 

mijn werk en vrijwilligerswerk (oa met vluchtelingen op Lesbos) energie 

vandaan haal.  

Zowel in mijn werk als in mijn vrijwilligerswerk heb ik gemerkt dat het met 

een positieve blik en het ‘samen’ benaderen van onderwerpen het beste werkt.  

Dit wil ik ook in de lokale politiek gebruiken door de kansen te zien, uit te 

gaan van de eigen kracht (en talenten) van inwoners en het waar mogelijk mèt 

hen te doen.  

Duidelijke communicatie en openheid over (on)mogelijkheden is daarbij 

essentieel; niet alle wensen kunnen ingewilligd worden, maar wel alle keuzes 

kunnen goed beargumenteerd zijn.  

Vanuit mijn (ZZP-)ervaring in het bedrijfsleven neem ik een opbouwende, 

maar kritische, blik mee en heb ik geleerd om op verschillende nivo’s te 

acteren en ook in politieke omgevingen het spel te doorzien en te kunnen 

spelen.  

Zoetermeer is een stad in beweging, met een mooie toekomst en wat mij betreft 

vooral ook een stad waar een ieder zich veilig en prettig voelt, zich thuis kan 

voelen, kan ontwikkelen, kan vermaken en ook zelf daar aan kan bijdragen.  

Ik hoop op een zodanige plaats op de kandidatenlijst dat ik bovengenoemde 

ook in de fractie kan gebruiken om actiegericht en met een gezonde dosis 

humor en relativeringsvermogen onze D66-doelen te bereiken. 

Met vriendelijke groet en graag tot sprekens/ziens, 

Frank Schoonbeek 

 



Nu Zoetermeer heeft besloten dat er 10.000 tot 16.000 woningen aan de stad moeten 

worden toegevoegd is die kennis van buitengewone meerwaarde. 

 

 

 

8. Gernand Ekkelenkamp 
Sinds 2016 raadslid en met een politiek gevoel, bestuurlijke ervaring en een gezonde 

dosis relativeringsvermogen een aanvulling op de fractie. Met raadservaring, kennis 

op het terrein van jeugd en onderwijs en met een bestuurlijke ‘helicopterview’ een 

degelijke kracht die ook in een nieuwe fractie van veel waarde kan zijn.  

 

 

 

9. Agnes van Kuijen 
Eerst commissielid en daarna raadslid voor onze partij, met veel, heel veel 

“Zoetermeer-DNA” in haar genen! Agnes heeft een groot netwerk in de stad en maakt 

daar voor haar raadswerk , meningsvorming en draagvlak voor D66 gebruik van. Haar 

inhoudelijke kennis op het terrein van zorg en welzijn is groot en deze ingrediënten 

zorgen voor een plek in het midden van de lijst.  

 

 

 

 

 

10. Robert Schaafsma 
Een gewaardeerd en inhoudelijk goed raadslid dat ‘het spel’ snapt. En daarom heeft 

Robert op een aantal punten die voor de inwoners belangrijk zijn (parkeren in de 

binnenstad, bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad) in de afgelopen periode 

successen behaald. De inhoudelijke expertise die Robert heeft, is bij een aantal 

kandidaten aanwezig. De zo gewenste mix in de kandidatenlijst noodzaakte de LAC 

anderen voor te laten gaan. 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

Het LAC schrijft : Robert is een gewaardeerd en inhoudelijk goed raadslid 

dat "het spel " snapt . Door daaraan toe te voegen dat mijn expertise bij 

anderen of aanwezig is of in potentie aanwezig is, ben ik door mijn brede 

scope (Veiligheid, Jeugd, Onderwijs, Zorg, Milieuhygiene en Juridisch ) 

ineens  inwisselbaar en dat vind ik enorm jammer.  

Liever specialisten, dan generalisten lijkt het motto. Daar waar de komende 

jaren op gemeentelijk niveau de verbinding tussen beleidsterreinen steeds 

belangrijker wordt, kiest het LAC voor specialisatie. Ik denk dat ik juist door 

mijn brede inhoudelijke en juridische expertise voor verbinding tussen 

portefeuille's kan zorgen en D66 daarmee in staat kan stellen extra 

meerwaarde voor de inwoners van Zoetermeer te leveren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Paul Diederen 
Paul is van alle kandidaten wellicht de meest visionaire. Maar het gevaar bij Paul is 

dat hij zó visionair is (en daardoor niet met de min of meer alledaagse problematiek 

bezig) dat hij in de politieke arena minder effectief is. De LAC denkt dat een nieuwe 

fractie in eerste instantie mensen nodig heeft die snel schakelen en voorkomende 

problemen oplossen. De LAC hoopt dat Paul beschikbaar wil blijven voor de partij en 

de nieuwe fractie, bijvoorbeeld als commissielid, om de visie en het lange termijn-

denken te waarborgen. 

 

 

12. Vincent Snels 
Een energiek en inspirerend gesprek. De LAC was onder de indruk van Vincent met 

zijn jarenlange ervaring als inwoner met participatie, als pleegvader en als vrijwilliger 

voor Piëzo. Omdat het belangrijk is dat een nieuwe fractie een goede mix heeft van 

ervaren raadsleden en nieuwkomers, heeft de LAC nieuwkomers die reeds betrokken 

zijn bij de fractie de voorrang gegeven. We hopen echter wel dat als er een plek vrij 

komt voor een commissielid, Vincent als een van de eersten in aanmerking komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Een aantal punten die niet zijn besproken met het LAC wil ik graag meegeven 

aan de leden.  

Ik voel me niet echt een “nieuwkomer”. Vanaf 2005 ben ik regelmatig in 

gesprek geweest met diverse politieke partijen en wethouders. Het doel was 

de besluitvorming te beïnvloeden over de renovatie in Palenstein.  Daarvoor 

heb ik meerdere keren ingesproken in de Raads-  en 

Raadcommissievergaderingen. Vanaf 2005 heb ik zo af en toe raadsstukken 

gelezen en van commentaar voorzien voor D66 fractieleden. Ook heb ik 

reacties gegeven op verkiezingsplannen en ik zie bijvoorbeeld dat een 

behoorlijk aantal van mijn reacties in het nieuwste verkiezingsplan zijn 

overgenomen of verwerkt. 

Tenslotte: sinds anderhalf jaar spreek en discussieer ik in 

maatschappijoriëntatie lessen over Nederlandse waarden en gewoontes met 

vluchtelingen en immigranten. Erg leuk en leerzaam!  

 

 

Juridische expertise zie ik niet terug bij een van de collega kandidaten. Mijn 

inziens een gemis. Dat betekent dat regelgeving op intentie en niet op 

sluitende formulering wordt beoordeeld. Ik lever die juridische expertise. Een 

voorbeeld: een wijziging van de  legesverordening 2017 was zonder mijn 

inbreng pas eind 2017 in werking getreden ipv per 1 januari 2017. En ik kan 

meer van dergelijke voorbeelden aandragen uit de APV. 

De LAC plaatst mij op een niet-direct herverkiesbare plek. Nr 10 op de lijst. 

Ik wil graag nog vier jaar doorgaan en mij in de Raad in zetten voor D66 en 

Zoetermeer. Dat kan alleen maar als ik hoger op de lijst kom. 

Ik hoop en verwacht dat mijn inzet en inbreng in de afgelopen 4 jaar - met 

het afgedwongen behoud van de bewaakte fietsstallingen als laatste 

wapenfeit, voor de leden aanleiding is om mij bij de E-voting hoger op de 

lijst te zetten. 

  



13. Willem Bos 
Willem is sinds 2002 politiek actief als raadslid, waarvan in elk geval 3 

aaneengesloten raadsperioden. Hoe verdienstelijk ook, de LAC is van mening dat er 

ruimte moet worden geboden aan nieuw talent. De LAC beseft zich natuurlijk dat de 

kennis en ervaring van Willem van grote meerwaarde kan zijn voor een nieuwe 

fractie. We hopen daarom dat Willem ondanks deze plek op de lijst, bereid is om als 

actief lid / sparring partner voor nieuwe raadsleden zijn jarenlange ervaring in te zetten 

en zijn kennis over te dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Judith van der Wenden 
Na een aantal actieve jaren als bestuurslid gaf Judith aan meer de inhoud in te willen 

als raadslid. Hoewel de LAC vertrouwen heeft in Judith haar kennis en capaciteiten, 

kwamen anderen in de afweging eerder in beeld waar het gaat om het ‘politieke werk’.  

 

 

 

 

 

15. Hasan Yalcin 
De LAC is positief over kennis van Hasan en zijn vermogen om abstract te denken in 

combinatie met een praktische vertaling. Hasan is sinds een aantal jaar actief inwoner 

van Zoetermeer en die ervaring is van meerwaarde. Wat de LAC betreft een 

veelbelovend lid. Hasan is sinds een paar maanden lid van D66 en al snel actief als 

secretaris van het bestuur. De LAC adviseert hem eerst wat langer die ervaring op te 

doen en te ervaren hoe D66 is en opereert.  

 

 

16. Evert Verschoor 
Gewaardeerd en actief lid, denkt graag mee met de fractie, maar volgens de LAC zou 

een langere periode ter voorbereiding op het raads- of commissiewerk wenselijk zijn. 

Evert is vol passie over de natuur maar het risico schuilt daarin dat zijn blik wat te 

eenzijdig is terwijl wij van onze raads- en commissieleden verwachten een algehele 

belangenafweging te maken. 

 

 

 

Uiteraard dient er ruimte te zijn voor nieuw talent. De adviescommissie heeft 

die ook gegeven. Echter, gelet op de lijst blijven er ook voldoende plaatsen 

voor ervaren krachten. In de afgelopen periode was ik vice-fractievoorzitter 

die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft. Mijn politiek-strategische 

affiniteit is goed ontwikkeld. En met ruime kennis op het gebied van 

stedelijke, groene en duurzame dossiers lijkt een positie bij de top zes niet 

teveel gevraagd. Wellicht kunt u hieraan met uw stem bijdragen.     

 

 

- 

- 

- 


