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Den Haag, 17 maart 2020
L.S,
Graag kom ik aanmerking voor de functie van kandidaat Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Mijn wens om me in te
zetten voor de landelijke politiek heeft verschillende beweegredenen:
1) Sinds 2013 ben ik lid van 50PLUS (lidnummer 10382) en ben heel trost dat ik mij sinds 2018 actief kan
inzetten voor 50PLUS in de hoedanigheid van fractievertegenwoordiger voor 50PLUS in de gemeente
Den Haag.
Deze ervaring geeft een helder inzicht in de verantwoordelijkheden van een fractie in de
gemeenteraad. Het heeft me vertrouwd gemaakt met de politieke procedures,
commissievergaderingen en Raadsvergaderingen. Hierdoor is het vak van Tweede Kamerlid voor mij
inzichtelijk en ik begrijp dan ook uit eigen ervaring hoeveel tijd, uren en inzet deze functie verlangt.
2) 50PLUS is gebaat met een sterke kandidatenlijst voor de landelijke verkiezingen 2021 (of eerder!).
50PLUS is het stadium van new kid on the block voorbij en zal met een reële prognose van 10 zetels
een serieuze speler worden in de TK. Dat vraagt om ervaren mensen. Los van de eerste 15 kandidaten
op de lijst zal de kwaliteit en ervaring van de resterende kandidaten ook een uitstraling op de kiezer
hebben. Gelukkig kan 50PLUS zich inmiddels bogen op een grote groep ervaren gemeenteraad-,
staten- of waterschapsleden en vanuit dit perspectief wil ik dan ook graag de lijst ondersteunen.
3) Inmiddels heb ik de afgelopen jaren op bijna alle verkiezingslijsten van 50PLUS mogen staan.
Gemeente, Provincie en Waterschappen. Langzamerhand begint mijn naam ook enige bekendheid te
genieten en opgeteld kom ik al gauw op 1.000 stemmen. Via deze bekendheid kan ik ook wellicht het
aantal kiezers positief beïnvloeden en heeft een plek op de kieslijst een extra meerwaarde voor de
partij.
4) Tenslotte, niet onbelangrijk, wat is mijn meerwaarde van een fractie in de Tweede Kamer? Al sinds
2006 ben ik al politiek actief en indertijd stond ik al eens als kandidaat Tweede Kamerlid op een lijst. In
al die jaren, meen ik, is mijn politieke radar en het aanvoelen hoe een kiezer tegenwoordig benaderd
wilt worden sterk ontwikkeld. U zult in mijn raadsinbreng in de gemeenteraad van Den Haag altijd
zien hoe ik probeer ingewikkelde materie te vertalen naar begrijpbare begrippen voor de kiezer. In
plaats van verzanden in jargon ben ik gelukkig getraind om snel en begrijpelijk een onderwerp over de
bühne te brengen. En, zoals wij allemaal weten, is effectieve communicatie met de achterban van
levensbelang voor een politieke partij.
5) Afsluitend hoop ik aanmerking te komen voor een vervolggesprek en zal het feit dat ik woonachtig ben
in Den Haag niet als USP gebruiken, maar het is wel handig!
In de kandidaatstelling geeft 50PLUS enkele voorwaarden, aan welke ik voldoe en ze desgevraagd wil
onderschrijven.
Met vriendelijke groet,
Geert Tomlow
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