
Voordracht kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Inleiding

Op 16 juni 2021 is de kandidatencommissie voor de raadslijst maart 2022 benoemd door de
algemene ledenvergadering. De commissie bestaat uit de volgende leden:

Josje Beukema, Theo Coskun, Mel Marcik, Erik Meijer en Diederik Olders

Uit hun midden hebben zij Josje Beukema verkozen tot voorzitter van de commissie. Zij
hebben in de maanden juni t/m half-oktober gewerkt aan voordracht naar de leden van een
kieslijst. Met trots kunnen wij de leden mededelen dat de commissie in haar opdracht
geslaagd is.

Hier is natuurlijk enig werk aan vooraf gegaan. Allereerst hebben wij de aankondiging van de
aanmeldingsperiode gelanceerd op 13 juli, zodat iedereen op de hoogte was van de
mogelijkheid om zich aan te melden. Dit is gecommuniceerd via de elektronische
nieuwsbrief, de website en onze sociale media kanalen. Ook is er in augustus een Rooie
Rotterdammer naar alle leden verstuurd, waarin ook een oproep stond. Op 15 juli was er
een informatieavond voor geïnteresseerden, waarbij leden van de kandidatencommissie
evenals de huidige raadsleden antwoord konden geven op alle vragen.

Niet alleen heeft de commissie de leden geïnformeerd, maar ook zichzelf. Om tot een zo
volledig mogelijk beeld te komen van wat voor team de volgende fractie moest worden,
besloot de commissie in de eerste periode gesprekken te voeren met de gehele huidige
fractie (raadsleden, burgerraadsleden en medewerkers). Dankzij hun medewerking was de
kandidatencommissie in staat om de sterktes én zwaktes van de afgelopen termijn in onze
overwegingen te kunnen meenemen. Dit heeft sterk bijgedragen aan de puzzel van de
samenstelling, waarvoor de commissie de fractie erkentelijk is.

Overwegingen

De kandidatencommissie is overeengekomen om een aantal criteria te hanteren bij het
samenstellingen van de lijst. Allereerst moet het een representatieve lijst van hoge kwaliteit
worden, met SP’ers die bekend zijn met de partij, afdeling en de stad. We hebben gelet op
leeftijd, gender, etniciteit, woonwijk, ervaring, enz. om tot een zo goed mogelijke afspiegeling
van de stad te komen. Anders dan in veel andere gemeenten waar de SP actief en sterk is
bestaat de huidige bevolking van Rotterdam voor een zeer groot deel uit kinderen en
kleinkinderen van migranten.

We mikken hiermee ook op een kiezerspubliek dat breder is dan alleen diegenen die in 2021
voor de Tweede Kamerverkiezingen SP hebben gestemd. Voor de mensen in de kopposities
kwam daar bij dat er nadruk is gelegd op het vormen van een team met een energie,



uitstraling en kracht om samen van Rotterdam een betere stad te maken. Dit heeft geleid tot
een relatief jonge kopgroep. Desalniettemin een kopgroep die ook al veel ervaring met zich
meebrengt.

Verder heeft de kandidatencommissie gestreefd om zo dicht mogelijk te komen bij het
wettelijk toegestane aantal kandidaten: 50. Dit met de bedoeling om te laten zien dat de SP
Rotterdam een serieuze partij is, met veel betrokken en actieve Rotterdammers die allemaal
hun steentje bijdragen aan het creëren van een nog mooiere stad. Hoewel we daar nog niet
volledig zijn, willen we de huidige lijst graag nog aanvullen met mensen die we kennen van
onze acties: de huurders die via de vele bewonersgroepen in actie zijn gekomen, de
gedupeerden van de toeslagen affaire en de bijstandsfraude. Wij vragen dan ook aan de
leden om de kandidatencommissie het mandaat te geven deze mensen nog te vragen om
naast ons te komen staan en samen met ons de strijd voor een verkiezingsoverwinning te
voeren.

Tot slot, het zal de oplettende lezer opvallen dat ondanks de goede bedoelingen om tot een
representatieve lijst te komen, we daar niet volledig in geslaagd zijn. Tot onze spijt en
ondanks onze inspanningen, zijn er te weinig vrouwen geweest die zich gemeld hebben voor
een positie in de kopgroep.

De kandidaten - voordracht

1. Arno van der Veen (25, man, Crooswijk)
We kennen Arno allemaal als een zeer gedreven en talentvolle SP’er. Arno heeft al veel
ervaring in de afdeling en de partij. Van het (mede) opzetten van het Woonreferendum, tot
het voorzitterschap van ROOD, heeft hij veel actie ervaring. Hij was bij de Tweebosbuurt
betrokken, momenteel volop bezig met gedupeerden van ‘bijstandfraude’ en nog veel meer
ontelbare acties. Arno toonde gedurende het sollicitatieproces aan dat hij ook
leiderschapskwaliteiten bezit en in staat is om een team te leiden. Hij heeft bij ROOD al
ervaring opgedaan als voorzitter, maar wat de kandidatencommissie vooral positief opviel
was Arno’s vermogen tot zelfreflectie en leren van zijn ervaringen. Bovendien toonde hij zich
zeer capabel om ook politiek leiding te nemen. Zijn snelle analyses en vermogen om altijd
boven de materie te gaan staan, maakt hem een zeer vaardig debater. Hij heeft een
langetermijnvisie en heeft ideeën over hoe de SP Rotterdam die moet bereiken. Gezien het
bovenstaande, is de kandidatencommissie ervan overtuigd en trots om Arno voor te dragen
als lijstaanvoerder.

2. Burak Yildiz (29, man, Feijenoord)
Burak is al jarenlang actief bij SP Rotterdam. Hij is al kort raadslid geweest, in 2017. De
afgelopen periode was hij actief als burgerraadslid en twee jaar als bestuurslid. We kennen
Burak vooral van zijn activisme. Ondanks zijn werk op het Stadhuis deinst hij er niet voor
terug, om samen met bewoners in actie te komen op straat. Een straatvechter, maar een die
zijn weg kent in het Stadhuis.

3. Ramona Cairo (30, vrouw, Bergpolder)
Ramona is geen onbekende van de SP Rotterdam. Ze werkt nu al een aantal jaar als
fractiemedewerker voor de SP raadsfractie, waar ze o.a. de actiegroep van gedupeerden
van de bijstandsfraude met verve begeleidt. Ze weet van aanpakken en schuwt de politieke



discussie absoluut niet. Met een hart voor mensen, heeft zij veel in huis om van de stad een
betere plek te maken.

4. Emin Basoglu (30, man, Oude Noorden)
Emin is niet meer weg te denken uit de SP fractie, als medewerker heeft hij enorme kennis
opgebouwd van vele politieke hoofdpijndossiers. Daarnaast heeft hij zich als echte activist
en actieleider ontwikkeld, vooral op het thema wonen.

5. Lotte van der Horst (25, vrouw, Prinsenland)
Lotte is een socialist in hart- en nieren. Was jarenlang actief bij het FNV Jong en voor ze
naar Rotterdam trok bij de SP Utrecht. Sinds ze zich in de mooiste stad van Nederland heeft
gevestigd is ze een vaste kracht voor alle mogelijke acties en sinds vorig jaar bestuurslid
van de afdeling.

6. Bert Peterse (38, man, Oud-Charlois)
Waar Bert komt, is de SP. Ervaren raadslid in Weert, bestuurslid (zowel lokaal als landelijk),
organisatiesecretaris, actievoerder, enz. Het is makkelijker op te sommen waar Bert geen
ervaring mee heeft binnen onze partij: niks.

7. Mark de Bokx (54, man, Rubroek)
Een eigengereid activist en niet voor een gat te vangen. Heeft zich de laatste jaren zeer
loyaal getoond als activist. Deed actief mee aan bijna alle activiteiten van de SP Rotterdam.
Bovendien weinig mensen zo ideologisch onderlegd als Mark. Bekend als
Feyenoord-supporter.

8. Boris Duyff (33, man, Oosterflank)
Hoewel Boris relatief nieuw is in Rotterdam, heeft hij al jarenlange ervaring in de partij. Was
eerder raadslid in Delft, dat hij met veel plezier en succes deed. Een klassieke SP’er, die
gemotiveerd wordt door mensen te helpen hun eigen problemen aan te pakken.

9. Senad Delic (23, man, Nieuwe Westen)
Senad is een politiek idealist met buitenlandse ervaring, die niet schuwt om de handen vuil
te maken om de socialistische utopie werkelijkheid te doen worden. Desondanks altijd
extreem netjes gekleed.

10. Mel Marcik (45, non-binair, Hillegersberg-Zuid)
Een organisatorisch talent en stille kracht, die iedereen bij de les weet te houden. Weet als
geen ander hoe belangrijk het is om voor mensen op te komen die kwetsbaarder zijn.

Coaching

Voor de top 10 kandidaten die gekozen zullen worden door de leden, stelt de
kandidatencommissie voor om deze herfst met een coaching-traject te starten. Er is veel
ervaring aanwezig in deze lijst, maar we denken dat zij gebaat kunnen zijn bij het leren van
de ervaringen van een aantal zilveren leden die reeds gepokt en gemazeld zijn in het
Stadhuis en de partij. We willen ruimte laten voor deze groep om zelf te bepalen waar de
behoeften liggen. Er kan gedacht worden aan debat- en mediatraining, hoe om te gaan met
actiegroepen en boze burgers, hoe om te gaan met andere politieke partijen, enz.



Bovendien is een dergelijke traject goed voor de teambuilding van het toekomstige team dat
de Coolsingel gaat veroveren.

Volledige lijst:

1 Arno van der Veen

2 Burak Yildiz

3 Ramona Cairo

4 Emin Basoglu

5 Lotte van der Horst

6 Bert Peterse

7 Mark de Bokx

8 Boris Duijff

9 Senad Delic

10 Mel Marcik

11 Aard Langeberg

12 Peter den Haan

13 Tijs Hardam

14 Josje Beukema

15 Harm Haverman

16 Brenda Grobben

17 Nick Boutkan

18 Nel Keus

19 Ruben Middelweerd

20 Jaap Kooijmans

21 Maggie Joziassen

22 Diederik Olders

23 Bas Neve

24 Lieke Smits

25 Gwildor Sok

26 Dennis de Jong

27 Tom Weerdmeester

28 Erik Meijer

29 Aad van Rooijen

30 Goedele van Rijen

31 Ruub Abas

32 Ron J. Koppenhagen



33 Aksel Harrewijn

34 Jay Pahladsingh

35 Leo Smits

36 Mathijs Spaas

37 Wiel Senden

38 Aart van Zevenbergen

39 Pieter Schol

40 Theo Coskun

41 Herman Meester

42 Patrick van Klink

43 Nelis Oosterwijk

44 Herman Beekers

45 Ineke Palm


