
 

Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2020 
 
Agendapunt 5 en 6 
 
Verkiezing Voorzitters Programma - en Kandidaatstellingscommissie 
 

 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal vinden uiterlijk 17 maart 2021 
plaats. Het is natuurlijk ook mogelijk dat deze verkiezingen eerder plaatsvinden. Daarom is 
het van belang om zo spoedig mogelijk met de voorbereidingen te starten. 
 
Het Hoofdbestuur (HB) is verantwoordelijk voor het initiëren van een ordentelijke en 
transparante procedure die moet leiden tot een wervend en tot de verbeelding sprekend 
concept-verkiezingsprogramma en de selectie en voordracht voor de kwalitatief beste 
voordracht voor Tweede Kamerkandidaten.  
 
Het HB laat zich hierin bijstaan door twee commissies, waarvan de voorzitters worden 
verkozen door de Algemene Vergadering (AV). Daarna worden andere leden van beide 
commissies benoemd door het Hoofdbestuur, in samenspraak met de desbetreffende 
commissievoorzitter. 
 
Voorafgaand aan de afgelopen AV van 14 december 2019 te Apeldoorn heeft het 
Hoofdbestuur (HB) aan de Vergadering schriftelijk zijn voorstellen gedaan met betrekking tot 
de aan te wijzen voorzitters van de commissies t.a.v. het concept-verkiezingsprogramma en 
de concept lijst van 50PLUS kandidaten voor de Tweede Kamer.  
 
Alvorens evenwel de voorzitters te verkiezen heeft de AV er bij het HB op aangedrongen dat 
de leden er expliciet op zouden moeten worden geattendeerd dat zij de mogelijkheid hebben 
om tegenkandidaten voor beide posities te stellen. Een oproep in die zin werd op 8 januari 
2020 op de website geplaatst met als uiterste aanmeldingsdatum 21 januari 2020.  
 
De voordracht van het HB alsmede de namen van de tegenkandidaten worden hieronder bij 
de respectievelijke commissies vermeld.  
 
1.  PROGRAMMACOMMISSIE  
 
Voor de Programmacommissie heeft het bestuur een kandidaat-voorzitter gezocht die 
beschikt over een grondige kennis van vraagstukken van beleidsmatige en politieke aard die 
voor 50PLUS van primair belang zijn. 
 
a. HB voordracht  
 

Simon Geleijnse 
 
Toelichting: 
 

De heer Geleijnse beschikt over een grondige kennis van vraagstukken van beleidsmatige en 
politieke aard die voor 50PLUS van primair belang zijn. Hij is vanwege zijn vroegere functie 
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als ambtelijk secretaris van de Tweede Kamerfractie zeer goed ingevoerd in de materie die 
aan de orde zal komen in het nieuwe Verkiezingsprogramma. In de afgelopen periode is hij 
vervangend lid van de Tweede Kamer geweest (i.v.m. ziekteverlof van een van de 
fractieleden) en is hij ook vanuit die functie nauw betrokken geweest bij de 
standpuntbepaling van 50PLUS. De Heer Geleijnse heeft zich bereid verklaard om de met de 
functie verbonden werkzaamheden met volle inzet, tijdig en ongehonoreerd te willen uitvoeren. 
 
b. Tegenkandidaturen:  

 
- geen 
 

2. SELECTIECOMMISSIE 
 
Voor de Selectiecommissie heeft het bestuur een kandidaat-voorzitter aangezocht die 
beschikt over een grondige ervaring met het beoordelen van kandidaten voor bepaalde 
functies. Als zoekcriterium gold tevens bekendheid met het politieke milieu, bekendheid met 
en in de partij en een goed inlevingsvermogen in de gevoeligheden die gepaard gaan met 
kandidaatstelling voor een publieke functie. 
 
a. HB voordracht 

 
Theo Heere 
 

Toelichting: 
 

De Heer Heere voldoet vanwege zijn ervaring als directeur Numico Nederland, consultant en 
headhunter ruimschoots aan de gestelde criteria. Momenteel is hij directeur van VBZ, 
brancheorganisatie in de voedingsmiddelenindustrie. Hij is lid van 50PLUS en heeft zich bereid 
verklaard om de met de functie verbonden werkzaamheden met volle inzet, tijdig en 
ongehonoreerd te willen uitvoeren. 
 
b. Tegenkandidaturen (in alfabetische volgorde) 

 
- Sjors Peeters 
- Peter Pont 
 

 
3. PROCEDURE 
 
Iedere kandidaat krijgt maximaal 5 minuten spreektijd om zijn/haar kandidatuur toe te lichten 
ten overstaan van de Vergadering. Bij meerdere kandidaten is bij de eerste stemronde (via 
stemkastjes) de kandidaat verkozen die > 50% van de uitgebrachte stemmen heeft behaald. 
Indien geen der kandidaten deze absolute meerderheid haalt, volgt een tweede stemronde 
tussen de twee kandidaten die bij de eerste ronde de hoogste en een na hoogste score hebben 
behaald.        


