
1  
  

 
  
Betreft:  Advies over kandidaat gedeputeerde 
Aan:     D66 fractie  
Datum:   20 april 2020  
  

 
  
Voor u ligt het advies van de GAC Noord-Holland. Het betreft een omschrijving van het proces dat 
de commissie heeft gevolgd en de voordracht van 1 kandidaat voor gedeputeerde namens D66 
Noord-Holland voor de periode 2020 – 2023.   
  
Het bestuur van Noord-Holland heeft een gedeputeerde-adviescommissie (GAC) ingesteld (conform 
art. 6.14.4 van het Huishoudelijke Reglement) om de fractie te adviseren over een geschikte 
kandidaat voor de functie van gedeputeerde.  
  
U besluit zelf of u de kandidaat voordraagt voor benoeming tot gedeputeerde van de Staten van 
Noord-Holland.   
  
  
Leden GAC  
In de commissie zijn verschillende belangen en perspectieven vertegenwoordigd: de fractie die moet 
besluiten over de voordracht; het bestuur namens de partij en de leden; externen vanuit hun 
inhoudelijke expertise met het vak en werving- en selectie; en een onafhankelijk voorzitter.   
  

Naam  D66 functie  Maatschappelijke functie  

Emre Kanik Statenfractielid D66 NH Marktonderzoeker 

Arja Kapitein  Statenfractielid D66 NH Veranderingsmanager 

Raymond van Haeften  Voorzitter D66 NH  Vml wethouder Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude  

Marion van der Zwaan  Regionale Talentencommissie NH 
Afdeling Hilversum  

FG, AVG specialist  

Joep Blaas  Regionale Talentencommissie NH 
Afdeling Amsterdam  

Adviseur, vml wethouder stadsdeel 
Amsterdam Zuid  

Armand van de Laar 
(voorzitter)  

Assessor Driebergen Programma 
Vertrouwenspersoon Zuid-Holland 
  

Wethouder te Rijswijk  
  

   
Proces  
• Publicatie sollicitatiemogelijkheid op website 3 april  
• Deadline aanmelden 12 april 2020 23.59 uur  
• Zaterdag 18 april heeft de commissie de eerste selectie van kandidaten gedaan  
• Zondag 19 april heeft de commissie gesproken met top 5 kandidaten 
• Op 18 april zijn alle niet geselecteerde kandidaten gemaild met een terugkoppeling  
• 20 april advies aan fractie verstuurd 
  

Gedeputeerdeadviescommissie (GAC) D66 Noord - Holland   
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Reglementair en inhoudelijk kader  
Het D66 Huishoudelijk Reglement (Artikel 6.14) schrijft voor dat wethouders en gedeputeerden via 
een commissie worden geselecteerd en beoordeeld, waarna de fractie besluit.   
  
De commissie heeft de kandidaten beoordeeld volgens het profiel dat is besproken in de regionale 
ledenvergadering van 2019 en is vastgesteld door het bestuur. Daarnaast zijn er landelijke 
competentieprofielen van D66 waar bestuurders aan moeten voldoen en inhoud geven aan 
benodigde competenties.   
  
  
Kandidaten: algemeen  
Twintig kandidaten hebben hun interesse kenbaar gemaakt. Vijf van hen zijn uitgenodigd voor een 
gesprek en zij hebben alle vijf telefonisch een terugkoppeling gehad. De kandidaten hebben geen 
schriftelijk verslag gekregen van de gesprekken of van het advies van de commissie.   
  
Alle kandidaten hebben een motivatiebrief en een curriculum vitae aan de commissie verstrekt.  
 
Met vijf kandidaten is een gesprek gevoerd langs dezelfde lijnen waarbij met het vastgesteld profiel 
in de hand een aantal zaken is getoetst: gevraagde competenties; bestuurlijke ervaring en gravitas 
om – op zijn minst in potentie - op het hoogste bestuurlijke niveau te kunnen opereren; inzicht in de 
functie en omgeving van gedeputeerde; politieke ervaring en visie, waaronder dualisme; affiniteit 
met en kennis van de provincie en regionale onderwerpen; en de potentie D66 zichtbaar te 
vertegenwoordigen naar inwoners en maatschappelijke actoren in Noord-Holland.   
  
 
Voorgedragen kandidaat  
De commissie adviseert mevrouw Ilse Zaal voor te dragen als kandidaat gedeputeerde. Zij heeft de 
commissie ruimschoots kunnen overtuigen van haar geschiktheid. Het commissie-advies is het gevolg 
van een unaniem besluit.   
  
Met haar ruime politieke ervaring als fractievoorzitter kan zij in de functie meteen effectief zijn. Het 
politieke bedrijf evenals de spelers in Noord-Holland kent zij zeer goed. In coalitieonderhandelingen 
heeft zij een zeer sterk resultaat behaald. Ze kent de achtergrond van de dossiers inhoudelijk zeer 
goed evenals de ambities die in het coalitieakkoord zijn verwoord. Hierin heeft ze nauw opgetrokken 
met de huidig D66 gedeputeerde met wie zij deels samen vormgegeven heeft aan de portefeuille.  
 
De spelers in de Staten kent zij zeer goed. Haar effectiviteit zal zij daarom, nu in een andere rol, 
meteen kunnen continueren in het samenwerken met de fracties in coalitie en oppositie. Dit geldt 
ook voor de samenwerking met de collega’s in het college van wie een aantal met haar in de vorige 
periode fractievoorzitter is geweest en met wie zij samen het coalitieakkoord heeft gesloten. Ilse 
wordt evenzeer gerespecteerd door politici als door het ambtenarenapparaat en stakeholders in de 
provincie.  
 
Ilse heeft niet eerder de functie van wethouder of gedeputeerde bekleed. Ze heeft de commissie 
echter helder en zonder twijfel kunnen overtuigen van haar inzicht in de rol, de bestuurlijke 
verantwoordelijkheden en bovenal haar geschiktheid voor beiden. Haar ervaring als directeur, 
rechter, fractievoorzitter en andere werkzaamheden lagen hier aan ten grondslag en wist zij op een 
scherpzinnig doeltreffende wijze te verwoorden.   
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Ze heeft bewezen goed te functioneren binnen bestuurlijke netwerken op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau en soepel om te kunnen gaan met de complexiteit van de verscheidenheid van 
de dossiers en taken.  
 
Als huidig fractievoorzitter heeft Ilse een sterke visie op de relatie tussen de gedeputeerde en de 
fractie. Ze weet wat een fractie nodig heeft en hoe een effectieve samenwerking eruit kan zien. Ze 
heeft daarbij als geen ander ook oog voor de eigenstandige verantwoordelijkheid van de fractie en 
individuele statenleden. De samenwerking zal gebaseerd zijn op onderling vertrouwen die steunt op 
respect voor ieders rol en belangen. Openheid over elkaars agenda en feedback over elkaars 
functioneren zijn daarbij een gegeven.   
 
D66 Noord-Holland waarborgt met de keuze voor Ilse de bestuurlijke continuïteit en het zijn van een 
betrouwbare coalitiepartner. Met deze keuze geeft de fractie echter ook ruimte aan vernieuwing in 
een tijd die mogelijk later gekenmerkt zal worden als een belangrijke transitieperiode. Het 
bestuurlijke gezicht en elan van het provinciaal bestuur vernieuwt, maar ook binnen de fractie zelf 
zal verandering plaatsvinden waar een nieuw lid bij komt en een nieuwe fractievoorzitter gekozen 
moet worden.  
 
Met Ilse Zaal krijgt D66 Noord-Holland zowel een pragmatisch als ambitieus bestuurder. Altijd op 
zoek naar feiten weet zij gedreven vanuit de inhoud een visie te ontwikkelen, maar maakt vanuit 
haar hart contact met mensen. Met deze combinatie zal ze inwoners, ondernemers en organisaties 
bij haar beleid weten te betrekken met sterke resultaten als gevolg. Met rechtvaardigheid hoog in 
het vaandel en een scherp oog voor de belangen van zij die recht en ondersteuning verdienen, zal ze 
op eigen wijze vorm weten te geven aan het sociaal-liberalisme in Noord-Holland.  
 
 
 
***  
De commissie wenst de fractie voor nu wijsheid toe bij het nemen van een besluit over een voor te 
dragen kandidaat en alle succes én plezier in de resterende Statenperiode!    
  
Armand van de Laar - 20 april 2020  
  
  
  
  
  
  


