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CIV Verkiezing van een Voorzitter 

C  BRIEF VAN HET LID TER HORST 

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Amsterdam, 27 juni 2013 

Waarde collega’s, 

Door de open kandidaatstelling hiertoe in de gelegenheid gesteld, stel ik 
mij hierbij verkiesbaar voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Het 
zou mij een eer zijn om van dit eerbiedwaardige instituut voorzitter te zijn. 
Dat een relatief kleine Kamer met een geringe ambtelijke ondersteuning 
zo een belangrijke functie in ons staatsbestel inneemt, 
zegt iets over de kwaliteit van de leden en de medewerkers. 

Van de voorzitter mag worden verwacht dat hij of zij goed voorzit, gevoel 
heeft voor politieke verhoudingen en weet heeft van organisatie en 
managementvraagstukken. 

Ik meen over voldoende ervaring te beschikken om het voorzitterschap 
van de Kamer, het College van Senioren en de Huishoudelijke Commissie 
naar tevredenheid te kunnen vervullen. Uitgebreide ervaring als voorzitter 
van een vertegenwoordigend orgaan heb ik opgedaan als burgemeester 
van Nijmegen. Ik realiseer mij dat het in de vergaderingen van onze 
Kamer cruciaal is dat voldoende ruimte wordt geboden voor het wisselen 
van gedachten en argumenten. «Met grote stappen snel thuis» mag niet 
het leidende principe zijn. 

Gevoel voor politieke verhoudingen heb ik ontwikkeld in mijn functies als 
gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester en minister. Kennis van 
management- en organisatievraagstukken heb ik opgedaan in de vele 
bestuursfuncties die ik de afgelopen 25 jaar in het maatschappelijk 
middenveld heb bekleed. Voor een recent overzicht van mijn 
(neven)functies verwijs ik naar de website van de Eerste Kamer. 
Van de voorzitter wordt ook verwacht dat hij een representatieve 
vertegenwoordiger van de Kamer in binnen- en buitenland is. 
Internationale ervaring heb ik opgedaan als burgemeester van Nijmegen 
in de hoedanigheid van alternerend voorzitter van het bestuur van de 
EU-regio. Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heb 
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ik door de vele internationale samenwerkingsverbanden op het gebied 
van veiligheid en politie menig bezoek in het buitenland afgelegd en in 
EU-verband met collega-ministers samengewerkt. 

Naast het adequaat leiden van de vergaderingen, zorg voor de ambtelijke 
organisatie en het representeren van de Kamer in binnen- en buitenland 
zie ik de bewaking van de positie van de Eerste Kamer in ons staatsbestel 
als een zeer belangrijke taak van de voorzitter. Het uitdragen van wat de 
Eerste Kamer doet en de wijze waarop ze dat doet is daartoe van grote 
importantie. Op dat terrein is nog veel winst te behalen. 

Ik zie uit naar de mogelijkheid aanstaande dinsdag een mondelinge 
toelichting op mijn kandidatuur te geven. 

Met collegiale groet, 

Guusje ter Horst
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