
 
Afdeling DAL 

 
 

Profiel kandidaat raadslid. 
 
Een raadslid van de Partij van de Arbeid onderschrijft de democratische besluitvormingsprocessen en 
neemt zijn/haar beslissingen vanuit sociaal-democratisch oogpunt. 
 
Het raadslid heeft zitting in de gemeenteraad en vanuit deze volksvertegenwoordigende positie 
controleert hij/zij het college van burgemeester en wethouders op een actieve en kritisch wijze. 
 
Van het raadslid wordt verwacht dat het veel contacten legt met de inwoners en maatschappelijke 
organisaties om zo een beeld te krijgen van wat er leeft. Van het raadslid wordt verwacht deze 
signalen om te kunnen zetten in gemeentelijke beleid.  
 
Van het raadslid wordt verwacht dat hij/zij landelijk uitgezet beleid door de rijksoverheid kan door 
vertalen naar de consequenties op gemeentelijk niveau. 
 
De eisen waaraan een kandidaat moet voldoen zijn;  
 is lid van de PvdA (art. 2 lid 2 HHR) 
 onderschrijft het lokale PvdA-verkiezingsprogramma, de democratische besluitvorming en neemt 

beslissingen/ actie vanuit sociaal-democratisch oogpunt 
 heeft interesse in de positie, de kennis en visie van de PvdA als organisatie en het inhoudelijke 

beleid van de PvdA, is bereid zich daarvoor in te zetten en legt op gezette tijdstippen 
verantwoordelijkheid af op de ledenvergaderingen 

 wil zich inzetten voor een “Van Waarde” gedreven politiek  
 kan de politieke visie van de PvdA vertalen in woord en geschrift 
 kan nieuwe input geven aan de PvdA en nieuwe projecten starten 
 onderschrijft de interne bereidverklaring van de PvdA 
 legt publiekelijk en actief verantwoording af over zijn/haar functioneren richting de kiezers en de 

leden 
 vertaalt landelijk en provinciaal uitgezet overheidsbeleid naar consequenties op gemeentelijk 

niveau en kan dat communiceren 
 investeert voldoende tijd in het raadslidmaatschap 
 Is bereidt opleidingen te volgen zoals b.v. de Schaperleergang 
 
beschikt als lid van de PvdA fractie over de volgende competenties; 
 is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen en 

daarnaast het dragen van verantwoordelijkheid naar elkaar; 
 is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de fractie, en kan zijn/haar functioneren en dat 

van de fractie verwoorden 
 heeft gevoel voor politieke verhoudingen, 
 heeft een doelgerichte instelling 
 is geïnteresseerd in en op de hoogte van alle aspecten/ gebeurtenissen van de afdeling - 
 kan zich inleven in de verhalen en standpunten van anderen 
 is maatschappelijk betrokken en kan binnen en buiten de fractie een mening vormen over lokale 

aangelegenheden en kan burgers actief betrekken bij het politieke proces  
 is in staat contacten (netwerken) op te zetten en gaat openbare discussies niet uit de weg 
 heeft kennis van of affiniteit met een of meer aspecten van het lokaal bestuur 
 benut zijn/haar tijd optimaal, is flexibel en kan onder druk werken 
 kent en gebruikt nieuwe instrumenten voor een dualistisch gemeentebestuur 



 
 beschikt over de volgende vaardigheden; 
 beheerst de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift 
 is een inspirerende, doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid, heeft een open houding 

en staat open voor nieuwe ideeën, van anderen en kan motiveren/beargumenteren en 
enthousiasmeren 

 is kritisch en uit zijn/haar mening op onafhankelijke wijze 
 is sociaalvaardig, stelt zich luistervaardig en tactvol op en kan incasseren en relativeren 
 is initiatiefrijk, is extravert en heeft een creatieve geest en kan helder en overtuigend 

communiceren 
 heeft een bindend vermogen en heeft coachende en sturende kwaliteiten 
 is bereid om zijn/haar kennis te verbreden/verdiepen 
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