PROFIEL Ray Biekman
Geboren op 16 december 1955 te Paramaribo Suriname en op 14 jarige leeftijd met ons
gezin verhuisd naar Nederland. Het doel was studie. Na de middelbare school (MTS) heb
ik van januari 1977 tot 22 februari 1978 mijn militaire Dienstplicht bij de Landmacht,
onderdeel Genie vervuld.
Kennis en beroepsmatige ervaring
Op 1 maart 1978 ben ik op 22 jarige leeftijd in dienst getreden van de Gemeentelijke
Plantsoenen Dienst van de Gemeente Den Haag. Al in de 1e week was het voor mij duidelijk
dat ik het werk, namelijk het in- en uitboeken van de inkomende post, niet tot mijn
pensioengerechtigde leeftijd zou vervullen. Mijn ambities reikten verder dan dat. Een
coaching gesprek met één van mijn zussen leverde op dat ik mij aanmeldde bij de
Bestuursacademie. Ik haalde in een tijdsbestek van 10 jaar (naast een loopbaan van 40
uur per week) de diploma’s: Administratief Ambtenaar, Bestuursambtenaar en Hoger
Bestuursambtenaar. Met het diploma Hoger Bestuursambtenaar ging ik op sollicitatietoer
binnen de gemeente; op naar een functie die paste bij mijn vergaarde kennis en kunde. In
die jaren negentig was het geen gemakkelijke opgave, aangezien subtiele discriminatie
schering en inslag was. Als donkergekleurde ambtenaar werd je niet geacht ambitieus te
zijn. Na het aanleggen van een ‘witte-voorkeuren-boek’ (wat ook wel zwartboek werd
genoemd) over de werving en selectie-gang van zaken werd mij een functie aangeboden
bij de Dienst Gemeentelijke Begraafplaats in Den Haag. In eerste instantie had ik zo mijn
bedenkingen, maar uiteindelijk heb ik de functie aanvaard. Ik beschouwde het als een
eerste opstap naar een hogere functie. Volgens mijn zus moest ik meebewegen als ik
hogerop wilde komen. In die functie op de begraafplaats hield ik mij bezig met de
juridische kant van het begraven/cremeren. Ik heb veel kennis opgedaan van de uitvaarten begraafwereld en de wet- en regelgeving hieromtrent. Ik had dagelijks te maken met
begrafenisondernemers waardoor ik nog steeds weet wat er speelt.
Ik heb in mijn vervolg loopbaan de functies van beleidsmedewerker Bodem, Jurist Milieu
en Senior Jurist Milieu en Teammanager Juridische zaken vervuld.
In voornoemde functies heb ik mij onder andere beziggehouden met het opstellen van
actieprogramma’s bodenbescherming, om de toenmalige huisbrandolietanks bij
particuliere huishoudens uit de bodem te verwijderen en de bodemverontreinigingen
veroorzaakt door bedrijven. Het redigeren van raadsvoorstellen en collegevoorstellen op
het gebied van het Milieu (bodem, geluid, lucht en afvalstoffen).
Het beoordelen van Milieueffectrapportages die ten behoeve van bepaalde activiteiten
moesten worden opgesteld. Het bestuursrechtelijk sanctioneren van bedrijven die zich
niet aan de Milieu wet- en regelgeving hielden. Het namens de gemeente Den Haag
procederen in bezwaar- en beroepszaken bij onder andere de Raad van State op het
gebied van Milieu. Het leidinggeven aan een team juristen en beleids- juridisch
medewerkers met betrekking tot bezwaar- en beroepsprocedures bij de
Adviescommissie Bezwaarschriften, Rechtbank en de Raad van State. Dit alles op het
gebied van Landelijke en gemeentelijke wet- en regelgeving.
Op dit moment ben ik als Teammanager Bestuurlijke Handhaving bij de Gemeente Den
Haag betrokken. Ik geef leiding aan een Team dat zich onder andere bezig houdt met het
bestuursrechtelijk handhaven (sanctioneren) van door de handhavers geconstateerde
overtredingen in de Openbare Ruimte van Den Haag.
Per 1 maart 2022 zit het erop want dan voldoe ik aan de criteria van de AOW leeftijd.
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Dat wil wel zeggen dat indien ik op 17 maart a.s. gekozen ben als Volksvertegenwoordiger
ik de Gemeente Den Haag vaarwel zal moeten zeggen.
Politieke ervaring en interesse
Voor wat betreft mijn politieke ervaring ben ik betrokken geweest bij een politieke Partij.
Heb op de kandidatenlijst gestaan voor de gemeenteraadsverkiezing. Uit mijn CV moge
duidelijk zijn geworden dat ik nauw betrokken ben bij het politieke bedrijf, hoewel vanuit
een overheidsbestuursambtelijke kader.
Vraagstukken op het gebied van milieu, veiligheid en klimaat, zijn bij mij dus in goede
handen. Politieke participatie is mij met de paplepel ingegoten. Mijn ouders waren
buitenparlementair politiek actief. Zij hebben mij altijd geleerd om mij met politiek bezig
te houden want de politiek houdt zich ook bezig met mij.
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