
Stemadvies D66 

voor de lijstvolgorde bij de verkiezingen van de gemeenteraad Oegstgeest 2014.  

 

N.a.v. het besluit van de ALV van D66 Oegstgeest hebben voorzitter en lijsttrekker 

onderstaand advies voor de lijstvolgorde opgesteld.  

 

Verantwoording volgorde kandidaten voor een verkiesbar plaats op de lijst.  

Wij hebben met de kandidaten die zich verkiesbaar stelden gesproken en gevraagd naar hun 

ambitie en motivatie om gemeenteraadslid te willen worden voor D66 in Oegstgeest.  

 

Dit moest overigens onder grote tijdsdruk gebeuren, omdat de termijn die 

oorspronkelijk beschikbaar was (om technische redenen verband houdende met  

inrichting van het e-votingsysteem) werd teruggebracht tot luttele dagen.  

 

Ambitie en motivatie verschillen per kandidaat, maar is bij allen ruimschoots  aanwezig.  

 

Uit de gesprekken is ons gebleken dat er kandidaten zijn die graag direct in de raad gekozen 

willen worden en dat er ook kandidaten zijn die opteren voor een “opvolgingsplaats” op de 

lijst. Met deze wensen is in het advies uiteraard rekening gehouden.  

 

Bovenal is echter voor het bepalen van een adviesvolgorde, richtinggevend geweest de mate 

waarin de kandidaten, in combinatie met elkaar als mogelijk team, in een fractie van 2, 3, 4 of 

5 leden, een zo volledig mogelijke invulling geven aan de profielschets die door de ALV werd 

vastgesteld voor de toekomstige fractie. 

De mate waarin (kennis, kunde, interessevelden, overtuigingskracht en andere vaardigheden 

en kenmerken van) kandidaten elkaar aanvullen en complementair zijn, was in de afweging 

een zeker zo belangrijke factor als de kennis, kunde, vaardigheden etc. van elk van de 

kandidaten individueel. 

 

Verantwoording volgorde kandidaten voor een niet verkiesbare plaats op de lijst. 

Op de plaatsen  9 en verder in onderstaande advieslijst staan de namen van niet verkiesbare 

kandidaten. Voor deze volgorde is als uitgangspunt gekozen dat oud-bestuurders en oud-

raadsleden de “ereplaatsen”  onderaan de lijst kregen. 

Direct na de verkiesbare kandidaten vindt u de namen van kandidaten die om verschillende 

redenen het raadslidmaatschap niet (nu) ambiëren, maar zich wel kandidaat stelden en hun 

sporen al verdienden in andere functies binnen de afdeling van D66 waarin ze een onmisbare  

bijdrage leveren aan de campagne, de ontwikkeling van het gedachtegoed, afstemming in de 

regio of  als klankbord en/of  meedenker in de (toekomstige) D66-steunfractie.  

  

Reflectiemogelijkheid 

Het advies is voorgelegd aan de verkiesbare kandidaten. Zij hebben gelegenheid gekregen om 

een korte persoonlijke reactie op het advies toe te voegen. Geen van de kandidaten heeft 

hiervan gebruik gemaakt. 

 

De stemadviseurs hopen met het resultaat van hun werkzaamheden een bijdrage te hebben 

geleverd aan de kwaliteit en de effectiviteit van de toekomstige gemeenteraadsfractie van D66 

in Oegstgeest en wensen de leden veel wijsheid toe bij het bepalen van hun uiteindelijke 

keuze. 

 



Annelies Koningsveld, voorzitter D66 Oegstgeest-Rijnland 

Boris Kocken, gekozen lijsttrekker 

 

Adviesvolgorde: 

 

1. Boris Kocken (Gekozen lijsstrekker) 

2. Elfred Bus 

3. Marlène Simoons 

4. Jan Vos 

5. Kars Zuidhoek 

6. Arne Jan Vos 

7. Eddie Smit 

8. Daan van Moorsel 

9. Nathalie Jonkers 

10. Carina Bos 

11. Benjamin Wegman 

12. Ivo van der Sommen 

13. Mark de Groot 

14. Elida Tuinstra 

15. Harry Vissers 

16. Annelies Koningsveld 

17. Betty van Oortmerssen 

18. Lia de Ridder 

 

 


