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Amsterdam West

Voorwoord
Beste leden,
Voor u ligt de verantwoording van de kandidatencommissie GroenLinks Amsterdam
West. Wij zijn zeer trots dat wij 11 uitermate geschikte kandidaten mogen en kunnen
voordragen voor een plek op de lijst van de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie in
maart 2022. Wij waren overdonderd over het aantal kandidaten dat zich heeft
aangemeld en door het niveau van deze kandidaten. Alle kandidaten zijn volgens ons
geschikt om een plek in te nemen in de stadsdeelcommissie. Daarover bestaat geen
enkele twijfel. Naar aanleiding van brieven, gesprekken, een casus en de opdracht van
het bestuur hebben wij uiteindelijk deze voordracht opgesteld. Wij vonden dit een
uitdagende taak maar zijn tevreden met het resultaat. Wij hebben er alle vertrouwen in
dat de kandidaten gaan zorgen voor een radicaal groen en links geluid in de
stadsdeelcommissie. Wij zijn ervan overtuigd dat Amsterdam West over vier jaar nog
duurzamer, inclusiever en socialer zal zijn.
De kandidatencommissie,
Jurgen Broeders
Christine Hoebe
Michiel Pijpers
Roos Versantvoort

Opdracht
Door het afdelingsbestuur van GroenLinks Amsterdam West is een opdracht aan de
kandidatencommissie gegeven. De kandidatencommissie is uitdrukkelijk opgedragen
om zelf geen actieve werving te doen. De commissie is wel verzocht om bij het opstellen
van de lijst vooral de nadruk te leggen op het werven van jonge kandidaten en
kandidaten met een migratieachtergrond. Voor de fractie als geheel geeft het bestuur
aan te streven naar:
1. een goede weerspiegeling van de kwaliteiten, kenmerken en diversiteit van de
bevolking van Amsterdam West;
2. een goede balans tussen doorstroming en continuïteit;
3. gezamenlijke dekking van verschillende relevante beleidsterreinen.
Deze volledige opdracht vindt u in de bijlagen.
Samenstelling commissie
De commissie bestaat uit de volgende personen, Roos Versantvoort (voorzitter, tevens
oud-voorzitter GroenLinks afdeling West), Michiel Pijpers (secretaris, tevens voormalig
stadsdeelcommissielid), Jurgen Broeders (commissielid, tevens lid afdelingsbestuur
GroenLinks West) en Christine Hoebe (commissielid, tevens voormalig
afdelingsbestuurder). De leden van de commissie zijn aangesteld door het bestuur van
de afdeling.
Voorbereiding
Voorafgaand aan de sollicitatieprocedure is de kandidatencommissie enkele malen
samengekomen om het protocol op te stellen. Dit is ter vaststelling aan het
afdelingsbestuur aangeboden. Ook heeft de commissie een training voor
kandidatencommissies gevolgd aangeboden door GroenLinks landelijk. Na deze
stappen is de advertentie door het bestuur geplaatst.
Amsterdam West liep aanvankelijk voor op andere stadsdelen en stedelijk met werven
van kandidaten. In overleg is de planning afgestemd en bijgesteld zodat de procedure in
West aansloot op de stedelijke procedure.
Werkwijze
Briefselectie
In totaal zijn in eerste instantie 13 brieven ontvangen. Deze zijn door alle leden van de
commissie beoordeeld. Alle personen die een brief hebben gestuurd zijn uitgenodigd
voor een gesprek. De brieven gaven geen aanleiding om kandidaten niet uit te nodigen.
De kandidatencommissie heeft altijd gecommuniceerd dat kandidaten zich op een later
moment ook nog mochten melden. Door de kandidatencommissie van GroenLinks

stedelijk zijn twee kandidaten doorverwezen naar GroenLinks West. Ook deze
kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek.
Integriteit
De commissie heeft de integriteit van de aangemelde kandidaten getoetst aan de hand
van het door GroenLinks opgestelde integriteitsprotocol. De door de kandidaten
ingevulde verklaring is tijdens het gesprek in ronde 1 (zie hierna) aan de orde geweest.
Gesprekken
In de gesprekken hebben de kandidaten zich gepresenteerd in twee rondes aan alle
leden van de kandidatencommissie (dat is overigens wegens een ziekmelding niet 100%
gelukt). In de eerste ronde is een standaard vragenlijst gebruikt waardoor we van alle
kandidaten een vergelijkbare indruk op vaste onderwerpen kregen. In de tweede ronde
hebben we de kandidaten de ruimte gegeven om te reflecteren op het eerste gesprek
en hebben we een casus voorgelegd en gevraagd naar de aanpak.
Met de twee later aangemelde kandidaten hebben we als commissie één langer gesprek
gevoerd. Na deze rondes hebben we gezamenlijk bekeken op welke punten we
informatie van de referenten wilden krijgen. Dat was vaak informatie over de rol die de
kandidaat in de samenwerking had laten zien. Van alle kandidaten hebben we twee
referenten gesproken.
Terugtrekkingen
Twee kandidaten die een brief hebben gestuurd hebben zich teruggetrokken. Eén
kandidaat was niet bereid het integriteitsprotocol in te vullen en te ondertekenen. De
kandidaat heeft zich om deze reden teruggetrokken uit de procedure. De tweede
kandidaat heeft door gewijzigde omstandigheden besloten zijn kandidatuur in te
trekken.
Samenstelling lijst
Bij de samenstelling van de lijst heeft de commissie goed gekeken naar de opdracht van
het bestuur. Deze hebben we op een zo compleet mogelijke wijze laten terugkomen per
blok. De onderbouwing hiervan vindt u in het volgende hoofdstuk.
Duocommissieleden
De kandidatencommissie moedigt de nieuwe fractie aan gebruik te maken van de
mogelijkheid om duocommissieleden te installeren. Hierdoor kunnen deze leden
ervaring en kennis opdoen in de lokale politiek. Ook zal dit zorgen voor een betere
verdeling van de werkdruk binnen de fractie.

Blokken
In de stadsdeelcommissie West zijn vanaf 2022 in totaal 13 zetels te verdelen. Tijdens de
vorige periode had GroenLinks 5 zetels. Afhankelijk van partijen die mee doen,
Direct verkiesbaar:

1-4

Duo- en opvolgplekken:

5-8

Opvolgplekken:

9-11

Direct verkiesbaar/toekomstige fractie
Op plek 1 tot en met 4 is gekozen voor de gevraagde combinatie van continuïteit en
doorstroming. De continuïteit wordt verzorgd door Anneke en Carlo. Op plek 5 dragen
wij Thamar, die nu in de steunfractie zit, voor. Hierdoor blijft de continuïteit
gegarandeerd op het moment dat Carlo doorstroomt naar de gemeenteraad. Tsi Kwan
en Iris zorgen voor de doorstroming. Bij de direct verkiesbare kandidaten is tevens
rekening gehouden met de dekking van de relevante beleidsterreinen binnen het
stadsdeel. Anneke heeft veel kennis van ruimtelijke ordening, Tsi Kwan heeft de
commissie overtuigd met kennis en goede ideeën met betrekking tot openbare ruimte
en financiën, Iris heeft een groot sociaal hart, netwerk en kennis over alle aspecten van
het sociale domein. Carlo heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het
gebied van afval, participatie en de lokale economie. Tot slot biedt het eerste blok ook
diversiteit in achtergrond, seksualiteit, leeftijd en geslacht.
Duo- en opvolgplekken
In het tweede blok is eveneens gekozen voor een combinatie van doorstroming en
continuïteit. Zowel Thamar als Ilse hebben het afgelopen jaar meegedraaid in de
steunfractie. Met Sabine wordt hieraan een nieuwe frisse blik toegevoegd. In dit blok
zijn de kandidaten minder uitgesproken over een verdeling van verschillende
portefeuilles. De kandidatencommissie is er echter van overtuigd dat zij allen een
vrijkomende portefeuille zich eigen kunnen maken en daarmee in de toekomst een
toegevoegde waarde hebben voor de fractie. Ook in dit blok hebben we zo divers
mogelijk samengesteld.
Opvolgplekken
Alle kandidaten voor de overige opvolgplekken acht de kandidatencommissie zeer
geschikt voor een rol in de stadsdeelcommissie. De gewenste weerspiegeling van de
diversiteit van de bevolking van Amsterdam West is in dit blok helaas onvoldoende
aanwezig.

Kandidaten
1. Anneke Veenhoff
Anneke heeft de afgelopen vier jaar in de stadsdeelcommissie gezeten voor GroenLinks.
Hierin heeft ze laten zien een doortastend commissielid te zijn. Ze heeft veel weten te
bereiken voor het beteugelen van de bouwwoede in West. Door haar goede contacten
binnen de wijk, de politiek en het maatschappelijk veld weet zijn veel GroenLinks-doelen
te behalen. De commissie waardeert haar enorme gedrevenheid en is er van overtuigd
dat zij de nieuwe fractie op een kundige en inspirerende manier weet te leiden.
Anneke over zichzelf:
Lieve mensen,
De afgelopen vier jaar hebben we met de fractie geknokt om bewoners meer inspraak
te geven, communicatie te verbeteren, transparantie te verhogen en regels groener en
socialer te maken.
We kunnen trots zijn op de resultaten: bestemmingsplannen werden voor ‘t eerst
klimaatbestendig, met nieuwe regels om de binnentuinen groen te houden en
maatregelen tegen het afgrazen van de woningmarkt door beleggers. De wild-west
praktijken bij onderkelderingen werden aangepakt. Ik wil me graag blijven inzetten om
beleid bij te sturen, te controleren, oplossingen te vinden. Met aandacht en oog voor
wat er voor mensen nodig is, nu en in de toekomst.
2. Tsi Kwan Lam
Tsi Kwan heeft de kandidatencommissie verrast met zijn open en eerlijke
persoonlijkheid. Als projectleider bij de stichtingen Enactus en AIESEC heeft hij zich in
het verleden ingespannen voor een duurzame en eerlijke wereld. Tsi Kwan heeft mede
hierdoor een goed netwerk binnen diverse maatschappelijke organisaties. Tsi Kwan zet
zich tevens in voor de LHBTQI+ gemeenschap op zijn werk bij KPMG. Tsi Kwan heeft de
kandidatencommissie geënthousiasmeerd doordat hij zijn kennis en culturele
achtergrond op een praktische manier kan vertalen naar wat er in het stadsdeel gebeurt
en waar de bevoegdheden van het stadsdeel liggen.
Tsi Kwan over zichzelf:
Ik woon al meer dan 7 jaar in Bos en Lommer en ben erg trots op mijn buurt. Een buurt
die ik lief heb, een waar ik zoveel van geleerd en genoten heb. Ik wil met mijn deelname
in de stadsdeelcommissie nieuwe kansen voor verbeteringen in de buurt aankaarten. Ik
wil dat Amsterdam West zich verder ontwikkeld als een buurt waarbij verhalen verteld
mogen worden vanuit verschillende groepen waar iedereen betrokken voelt en de
belangen van elke buurtbewoner behartigen. Graag wil ik hieraan bijdragen als een

Amsterdammer met een niet-westerse achtergrond en als een Queer individu in de
samenleving.
3. Iris Pauw
Iris is geboren en getogen in Amsterdam in een echt arbeidersgezin. Als één van de
eerste van haar familie koos ze voor een universitaire opleiding. Na een succesvolle
carrière als advocaat besloot ze twee jaar geleden het roer om te gooien en bij het Rode
Kruis te gaan werken. Iris heeft een groot (informeel) netwerk in Amsterdam, waaronder
in Amsterdam West. Haar doortastendheid en leiderschap zorgen ervoor dat ze veel
gedaan krijgt. Iris is een prettig persoon om mee te praten vanwege haar oprechte
interesse. Iris straalt veel rust uit. De structurele opbouw van converseren en
argumenteren in combinatie met een zekere luchtigheid maken dat de
kandidatencommissie van mening is dat Iris een zeer waardevolle toevoeging is voor de
fractie.
Iris over zichzelf:
Als geboren en getogen Amsterdammer is de liefde voor Amsterdam mij met de
paplepel ingegoten. Sinds 16 jaar mag ik in Amsterdam West wonen: het beste van
Amsterdam in het klein.
Voor mij staat Amsterdam voor schoonheid, diversiteit en eigenzinnigheid. Dat kan
soms botsen en schuren, maar de balans zoeken is wat Amsterdam tot onze stad
maakt. Ik wil mij er daarom voor inzetten dat Amsterdam West ook in de toekomst van
iedereen blijft. Een stadsdeel waar ruimte is voor lokale initiatieven en ondernemingen.
En een plek waar we oog hebben voor elkaar en de ruimte om ons heen.
4. Carlo van Munster
Carlo heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een kundig en zeer bevlogen
stadsdeelcommissielid. Carlo heeft een benaderbare persoonlijkheid en treedt graag op
de voorgrond en heeft het politieke werk goed in de vingers. Hij weet daarmee
GroenLinks goed op de kaart te zetten. We zien dat Carlo vanaf maart zijn enthousiasme
en ervaring voor het stadsdeel wil inzetten voor hij, door zijn welverdiende plek op de
gemeenteraadslijst, op termijn naar verwachting zal doorstromen naar de
gemeenteraad.
Carlo over zichzelf:
Naast mijn werk als theaterprogrammeur bij CREA en de stadsdeelcommissie ben ik
actief in de culturele sector bij meerdere theatergezelschappen, zowel voor als achter
de schermen. In de afgelopen 4 jaar streed ik in de stadsdeelcommissie onder meer
voor het behoud van de Bos en Lommermarkt, tegen de bouwwoede en organiseerde ik
een grote demonstratie voor LHBTIQA+-acceptatie.

5. Thamar Zijlstra
Thamar heeft zich het afgelopen jaar zeer nuttig bewezen in de steunfractie. Hier heeft
ze de fractie bijgestaan met het uitzoeken van informatie en het opstellen van adviezen.
De kandidatencommissie waardeert de rustige en gedegen uitstraling van Thamar.
Thamar zal zich niet snel iets wijs laten maken. Binnen de soms hectische omgeving van
het Amsterdamse politieke landschap kan Thamar een baken van rust en stabiliteit zijn
voor de fractie. De traditionele groene waarden van GroenLinks worden door Thamar
zowel qua woord als daad beleden door haar deelname in stadstuinen en andere lokale
corporaties. Hiermee heeft ze een sterk netwerk in Bos en Lommer.
Thamar over zichzelf:
Er wordt veel geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie, van
inspraak bij de herinrichting van straten tot burgerinitiatieven met wormenhotels. Deze
nieuwe vormen van burgerparticipatie zijn wisselend succesvol en ondergaan een steile
leercurve. Ze zijn van belang voor het vertrouwen in onze democratie. Maar voor het
slagen ervan is het ook belangrijk dat de stadsdeelcommissie meekijkt en een stem voor
burgers is, waar nodig.
Zelf heb ik in het verleden meegewerkt aan een Europees burgerinitiatief voor
persvrijheid en een Nederlandse conferentie over burgerparticipatie. Nu ben ik actief bij
een buurttuin in Amsterdam West. Na 10 jaar in meer of mindere mate actief te zijn
geweest voor GroenLinks, stel ik me met veel enthousiasme kandidaat als
stadsdeelcommissielid.
6. Ilse Muller
Ilse heeft na haar studies politicologie en geschiedenis zich als beleidsadviseur
ontwikkeld binnen een woningbouwvereniging. Daarnaast heeft zij zich het afgelopen
jaar ingezet als fractieondersteuner in Amsterdam West. Zij wordt met name geprezen
om haar kennis van alles wat samenhangt met de fysieke leefomgeving. Ilse is een
prettige persoonlijkheid en heeft een heldere manier van formuleren. Ilse's werk bij de
woningbouwvereniging zouden we binnen het stadsdeel willen inzetten op het gebied
van wonen binnen stadsdeel West. En haar ervaring met verschillende andere
onderwerpen maakt haar een waardevolle opvolger. De commissie draagt haar met
plezier voor voor een opvolgplek.
Ilse over zichzelf:
Hoi! Ik ben Ilse Muller, geboren en getogen in Amersfoort maar inmiddels al heel wat
jaar woonachtig in Amsterdam. Momenteel woon ik met veel plezier in de
Staatsliedenbuurt. Als ik door het prachtige Amsterdam West loop valt mij veel op: het

groene Westerpark, de diversiteit en de vele activiteiten in de buurt. Wat betreft de
leefbaarheid zijn er veel zaken die ik liever anders zou zien: afval op straat, de uitstraling
van winkelstraten en dat wonen in Amsterdam-West voor mensen met een kleine
portemonnee steeds lastiger wordt. Voor zowel het behoud van de positieve aspecten
als het verbeteren van de leefbaarheid zet ik mij de komende jaren graag in!
7. Sabine Scharwachter
Sabine heeft als voorzitter van DWARS Amsterdam en van DWARS landelijk haar
generatie vertegenwoordigd op gemeentelijk en landelijk niveau. Een generatie die de
straat op gaat tegen klimaatverandering en racisme. Haar activisme wisselt ze daarbij af
met politiek overleg en onderhandelen om verandering teweeg te brengen. Als actief lid
binnen GroenLinks kent ze de partij goed. Als (duo)lid van de stadsdeelcommissie kan
Sabine de groeien in de beheersing van het politieke spel. Sabine is ook kandidaat voor
de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidatencommissie beveelt haar graag aan voor
plaats 7 op de lijst voor de stadsdeelcommissie.
Sabine over zichzelf:
Hoi! Mijn naam is Sabine Scharwachter, 24 jaar en student politicologie en geschiedenis.
In mijn studies focus ik op het koloniale verleden, wat het ironisch maakt dat ik - met
veel plezier! - in de Zeeheldenbuurt woon. Afgelopen tijd heb ik me onder andere vanuit
DWARS hard gemaakt voor onderwerpen als klimaatrechtvaardigheid, inclusiviteit,
dakloosheid, asiel en migratie, mentale gezondheid en democratisering. De
aankomende periode wil ik dat graag voor Amsterdam en natuurlijk stadsdeel West
doen! Daarbij breng ik een intersectioneel, activistisch en jongerenperspectief mee. Ik
kijk ernaar uit om stadsdeel West én het werk in de stadsdeelcommissie beter te leren
kennen!
8. Eco Matser
Eco weet hoe politiek de hazen lopen en heeft een sterke motivatie om lokaal bij te
dragen aan verbetering van de buurt. Hij heeft als programmamanager
klimaatrechtvaardigheid bij een ontwikkelingsorganisatie veel ervaring met lobby op
nationaal en internationaal niveau en in verschillende ontwikkelingslanden. Met een
heldere manier van spreken en luisteren zien we Eco als een sterke kandidaat voor de
stadsdeelcommissie, maar bovenal als iemand die, als lid of duolid, een coachende rol
kan vervullen binnen de fractie.
Eco over zichzelf:
Amsterdam West: divers en dynamisch thuis voor bijna 150.000 mensen. Een buurt
waar twintig jaar geleden actie gevoerd werd voor het behoud van de gebouwen in het
Westerpark maar nu overlast van evenementen beperkt moet worden, waar voor velen

lage inkomens de realiteit is maar door speculatie huizenprijzen de pan uit rijzen, waar
diversiteit wordt gewaardeerd maar ook beschermd moet worden tegen onbegrip.
Verder vragen ook de klimaatcrisis en de toekomstige Haven-Stad om sociale en
inclusieve oplossingen. Graag zet ik me, met GroenLinks, in voor al deze onderwerpen
in het stadsdeel waar ik al jaren met veel plezier woon!
9. Marius Troost
Marius is het afgelopen jaar met veel enthousiasme actief geweest als Organiser binnen
GroenLinks Amsterdam West. Hij is gedreven om zijn groene en sociale idealen in de
praktijk te brengen. Dat doet hij niet alleen binnen GroenLinks, maar ook professioneel
als onderzoeker en lobbyist voor een internationale milieu- en
mensenrechtenorganisatie. Marius drukt zich helder uit en is diplomatiek en gericht op
samenwerking, waardoor hij een prettig teamlid is. De kandidatencommissie beveelt
Marius graag aan voor plaats 9 op de lijst voor de stadsdeelcommissie.
Marius over zichzelf:
In de acht jaar die ik in West woon ben ik enorm van ons stadsdeel gaan houden. Ik
geniet van de gesprekken met buurtbewoners over hoe het hier was én welke kant het
opgaat. Maar ik maak me ook zorgen over het gebrek aan betaalbare woonruimte en
het verdwijnen van buurtgevoel op plekken waar huizen maar voor korte tijd bewoond
worden. Ik wil mijn politieke ervaring in Den Haag en Amsterdam inzetten om hier iets
aan te doen en West iets groener en socialer te maken.
10. Nils Mollema
Als campagneleider en voorzitter van de GroenLinks-afdeling in Leiden weet Nils hoe
lokale politiek werkt. In zijn werk als lobbyist voor klimaatrechtvaardigheid op nationaal
en Europees niveau heeft Nils geleerd hoe sociale en groene thema’s met elkaar
verweven zijn. Als lid van de stadsdeelcommissie zal hij dat gaan vertalen naar lokaal
niveau. Als relatief nieuwe inwoner van Amsterdam West wil hij bouwen aan een breder
netwerk binnen het stadsdeel. Wij zijn er van overtuigd dat hem dat zal lukken. De
kandidatencommissie draagt Nils graag voor voor plaats 10 op de lijst.
Nils over zichzelf:
Mijn weg naar Amsterdam ging met veel omleidingen. Geboren Groninger, opgegroeid
over de hele wereld. Terug in Nederland vond ik mijn plek bij internationale
mensenrechten- en klimaat ngo’s. Ik mag me iedere dag inzetten om anderen te helpen,
zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Als oud topsporter weet ik wat
doorzetten is, ik ga voor waar ik in geloof. Dat is ook wat je van me kan verwachten als
ik in de stadsdeelcommissie kom. Ik luister graag naar je. Spreek me aan en vertel me
wat je kwijt wilt.

11. Misja Steinmetz
Misja heeft de afgelopen twee jaar een actieve rol in het bestuur van GroenLinks West
vervuld. Hier heeft hij laten zien altijd bevlogen, gestructureerd en goed voorbereid te
werken. Misja zal nooit betrapt worden op half werk of een matige inzet. Met zijn
analyses en ervaring zal hij de stadsdeelonderwerpen kunnen ontleden en vertalen
naar bruikbare voorstellen tot verbetering. De kandidatencommissie draagt Misja graag
voor voor plaats 11 op de lijst.
Misja over zichzelf:
Lieve partijgenoten, in de afgelopen twee jaar hebben jullie mij leren kennen als een
betrokken en proactief bestuurslid van GroenLinks Amsterdam West. Daarnaast heb ik
als lid van de Werkgroep Onderwijs meegedacht en meegeschreven aan voorstellen
voor de gemeenteraad. In ons prachtige stadsdeel, het mooiste stadsdeel van
Amsterdam, zie ik nog veel dingen die niet goed gaan. De vervuilende auto’s die
dagelijks door mijn straat rijden, bijvoorbeeld, of de segregatie in de buurt die eigenlijk
al begint als kinderen naar de opvang gaan. Daarom stel ik me verkiesbaar en zet ik me
in de stadsdeelcommissie graag in voor een groenere en rechtvaardigere stad.
Overzicht
1. Anneke Veenhoff
2. Tsi Kwan Lam
3. Iris Pauw
4. Carlo van Munster
5. Thamar Zijlstra
6. Ilse Muller
7. Sabine Scharwachter
8. Eco Matser
9. Marius Troost
10. Nils Mollema
11. Misja Steinmetz
Overige kandidaten
Ter completering van de lijst zal de lijst worden aangevuld met lijstduwers. De
kandidatencommissie heeft hiervoor diverse mensen benaderd en heeft het bestuur
hiervan in kennis gesteld. De kandidatencommissie verzoekt het bestuur van
GroenLinks Amsterdam West eventueel nog extra personen te benaderen en dit voor te
leggen aan de algemene ledenvergadering.

Tot slot
De kandidatencommissie had gehoopt op meer kandidaten van een diverse culturele
achtergrond. De commissie adviseert daarom het bestuur van GroenLinks West en van
de federatie de komende jaren actief op zoek te gaan naar kandidaten met een diverse
culturele achtergrond. De afgelopen jaren is hier met succes op ingezet door de
federatie voor de lijst voor de gemeenteraad. Geadviseerd wordt dit de komende jaren
voort te zetten en daarbij ook specifiek in te zetten en mensen te enthousiasmeren voor
de stadsdeelpolitiek.
Bijlagen
1. Opdracht Kandidatencommissie Stadsdeelcommissie Verkiezingen 2022

