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Profiel gemeenteraadslid 

Algemeen: 

• Je bent 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 verantwoording af op de 
ledenvergaderingen; 

• Kan de politieke visie van de PvdA vertalen in woord en geschrift; 

• Je ‘vecht’ voor de idealen die hij/zij voor ogen heeft. Kan nieuwe input geven aan de 
PvdA en nieuwe projecten starten; 

• Onderschrijft de interne bereidverklaring en de erecode van de PvdA; 

• Kent de gemeente door en door. Is lokaal verankerd, weet waar kracht en onmacht zit 
en handelt uit verbondenheid met de lokale samenleving; 

• Legt publiekelijk en actief verantwoording af over zijn/haar functioneren richting de 
kiezers en de leden; 

• Vertaalt landelijk uitgezet overheidsbeleid naar consequenties op gemeentelijk niveau 
en kan dat communiceren en beleid op gemeentelijk niveau aankaarten op provinciaal 
en/of landelijk niveau; 

• Investeert meer dan voldoende tijd in het raadslidmaatschap of wethouderschap. 

Het PvdA-raadslid heeft zitting in de gemeenteraad. Vanuit de volksvertegenwoordigende 
en kaderstellende positie controleert hij/zij het college van burgemeester en wethouders 
actief en kritisch. Het raadslid legt publiekelijk en actief verantwoording af over het 
gemeentelijk functioneren. Het lid van de PvdA-gemeenteraadsfractie beschikt over de 
volgende competenties: 

• Je bent maatschappelijk betrokken en kan binnen en buiten de fractie een 
onafhankelijke mening vormen over lokale aangelegenheden en kan burgers actief bij 
het politieke proces betrekken; 

• Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de (voorzieningen in de) gemeente en de 

drang om deze te realiseren;  

• Je bent goed benaderbaar voor iedereen en je kunt je goed inleven in de verhalen en 

standpunten van anderen en dat vertalen naar je eigen inbreng voor de PvdA 

• is in staat netwerken, waaronder media, op te zetten, onderhouden en maximaal 
gebruik van te maken; 

• Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te 

scheiden en samen te werken (teamspeler) in de fractie en daarop aanspreekbaar; 

• Vanuit je politieke inzicht maak je optimaal gebruik van de raadsinstrumenten om de 

PvdA standpunten vorm en inhoud te geven en in staat (politieke) coalities te smeden;  

• is een inspirerende, doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid, heeft een 
open houding en staat open voor nieuwe ideeën van anderen en kan 
motiveren/beargumenteren en enthousiasmeren; 

• je bent pro-actief en kunt zaken in gang zetten om het politiek bespreekbaar te 
maken; 

• Je kunt politieke kwesties in gewone taal en overtuigend overbrengen en beschikt over 

goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. Je kunt o.a. een persbericht schrijven 

en social media inzetten voor je politieke doelen. 


