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Agendapunt bespreken en vaststellen kandidatenlijst PvdA voor Raadsverkiezingen 16 maart 2022 

 

- Conceptkandidatenlijst PvdA Smallingerland, gemeenteraad 2022 

In opdracht van de ledenvergadering van de PvdA-Smallingerland heeft een door haar ingestelde 
kandidaatstellingscommissie de conceptkandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 opgesteld. Deze 
conceptlijst is aangeboden aan het bestuur van de afdeling Smallingerland en kan op de ledenvergadering van 29 november 
a.s., waar de lijst definitief wordt vastgesteld, desgewenst door de commissie worden toegelicht. 
 
De commissie is uitgegaan van tenminste het behoud van het huidige zeteltal in de raad (vier) en meent dat een uitbreiding 
hiervan verwacht mag worden. Derhalve is de commissie van mening dat zeker de eerste vijf kandidaten direct verkiesbaar 
zijn en de drie daaropvolgende kandidaten mogelijk in de loop van de komende zittingsperiode hun opwachting in de 
gemeenteraad kunnen maken. Kortom, de commissie beschouwt de eerste acht plekken op de lijst als in meer of mindere 
mate (direct) verkiesbaar. 

De commissie heeft zich niet gebogen over eventuele kandidaten voor het wethouderschap. Immers, eerst moet de nieuw 
gekozen raad besluiten al dan niet verder te gaan met een ‘zakencollege’ en in het laatste geval is het voordragen van een 
eventuele wethouder de bevoegdheid van de nieuw gekozen fractie. 

De commissie heeft gesprekken gevoerd met negen kandidaten en besloot daarop in volledige eenstemmigheid acht van 
hen aan de bovenkant van de lijst te plaatsen. 
Over de volgorde van de eerste acht plaatsen is de commissie ook volstrekt unaniem gebleken. Gekozen is voor een mix van 
continuïteit en vernieuwing. Daarbij bevinden zich aan de kop van de lijst – de eerste vier – evenveel vrouwelijke 
kandidaten als mannelijke. 
De rest van de lijst, vanaf nummer negen, is gevuld met partijgenoten die (vooralsnog) niet opteren voor een verkiesbare 
plaats.  

De kandidaatstellingscommissie bestaat uit Bert Middel (voorzitter), Cees Kuipers (secretaris), Yneke Landheer en Jan van 
der Schaaf. 

De commissie stelt de volgende kandidatenlijst voor: 

1. Anton Pieters: ‘geboren’ sociaaldemocraat, volop zichtbaar en herkenbaar in zowel de gemeentepolitiek als in de 
lokale samenleving, fractievoorzitter in moeilijke tijden, boegbeeld van de plaatselijke Partij van de Arbeid, 
aansprekende lijsttrekker. 

2. Dinie Mulder: in alle opzichten een uitstekend en voor onze (potentiële) achterban herkenbaar raadslid, staat in 
verbinding met ‘de straat’ en weet wat daar speelt politiek te vertalen in de gemeenteraad, principiële en 
‘beginselvaste’ sociaaldemocraat. 

3. Maarten Noordhoff: generalist die breed inzetbaar is, heeft veel ervaring opgedaan in zowel gemeenten, het 
bedrijfsleven als de PvdA, kan verbinding leggen tussen verschillende groepen in zowel onze achterban als binnen 
de samenleving, verwoordt de PvdA-visie helder en welsprekend.  

4. Zahraa Aldaraaj: van huis uit sociaaldemocraat, beschikt over een breed en divers netwerk, is ondernemend met 
daarbij oog voor degenen die het in onze lokale samenleving minder goed getroffen hebben. Initiatiefrijk, 
enthousiast en zeer communicatief. 

5. Menno Broers: al een leven lang PvdA-stemmer, die onlangs lid geworden is na een oproep aan belangstellenden 
om zich te melden als kandidaat-raadslid. Woont sinds zijn jongste jeugd in Drachten, heeft zowel professioneel 
en als vrijwilliger veel contacten in buurten (wijkcentra) opgedaan, is een ervaren OR-lid – met belangstelling voor 
financiën – van een grote plaatselijke zorginstelling. Drukt zich helder uit en kiest voor een praktische invalshoek 
in de lokale politiek. 

6. Jan Johannes Veldkamp: loyale en toegewijde partijgenoot die naar eigen zeggen het allerliefst onder de mensen 
is. Dit spreekt hem meer aan dan het politieke handwerk als raadslid, waarbij hij terdege beseft dat problemen 
van ‘gewone’ mensen via de (PvdA-)politiek aangepakt moeten worden.  

7. Wilfried Jellema: zeer gemotiveerde partijgenoot die middenin de samenleving staat. Heeft nog weinig ervaring 
in zowel de politiek als in onze partij. Kan zich ontwikkelen tot een gedegen PvdA-raadslid.  



8. Theun de Boer: ‘gezindheidssocialist’ met een ruime maatschappelijke ervaring, met name in het onderwijs. Was 
eerder gemeenteraadslid in Boarnsterhim en Smallingerland. Nu hij al enige tijd gepensioneerd is wil hij graag tijd 
en energie geven aan de gemeentepolitiek in het algemeen en de PvdA in het bijzonder.  

9. Dennis de Wit 

10. Harry Balgobind 

11. Bert van der Meulen 

12. Yneke Landheer 

13. Jan van der Schaaf 

14. Trees Flapper 

15. Bart Schoppers 

16. Jaap Munniksma 

17. Sjoukje Akkerman 

18. Geke van Boekel 

19. Akkie Lindeboom 

20. Trudy van der Veen 

21. Hillie van Rees 

22. Ad van der Grijn 

23. Gerrit van der Schaaf 

24. Cees Kuipers 

 

 Drachten, 8 oktober 2021, Bert Middel (voorzitter kandidaatstellingscommissie) 

 


