
‘Goed & Gemotiveerd’: profiel voor de gemeenteraadsfractie van de PvdA 2014-2018 

 

Hieronder omschrijven we het gewenste profiel van een  PvdA-raadslid. Daarnaast schetsen wij een 

beeld van de  totale fractie dat wij als optimaal beschouwen. 

 

Natuurlijk zal niet iedereen in dezelfde mate aan de eisen kunnen voldoen. Dat hoeft ook niet, voor 

een goede samenstelling van de fractie is variatie zelfs zeer gewenst. Belangrijk is immers dat de 

“Arnhemse PvdA-kiezer”  zich in de fractie kan herkennen.  

 

Maar…… aan de kernwaarden die ons binden (solidariteit, emancipatie, vrijheid, democratie, 

rechtvaardigheid, duurzaamheid) doen we geen concessie! We verwachten van alle fractieleden dat 

zij hun handelen op deze beginselen baseren en zich tevens laten leiden door onze moraal van 

soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA). 

 

Daarnaast verwachten we van alle fractieleden dat ze de Nederlandse taal beheersen, kunnen 

werken met moderne media en beschikken over voldoende, flexibele tijd (ongeveer 20 uur per 

week). 

 

Het door ons gewenste raadslid: 

- heeft inzicht in politiek processen 

- kan zich snel inwerken op nieuwe dossiers 

- kan ideeën  goed onder woorden brengen, zowel in de politieke arena als elders in de stad 

- is benaderbaar, staat midden in de samenleving, weet wat er speelt of laat zich graag 

informeren 

- legt graag en goed verantwoording af over ingenomen standpunten 

- heeft lef 

 

kortom: 

- is in staat vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan 

de hand van sociaal-democratische waarden. 

 

De fractie 

Elk raadslid moet goed kunnen samenwerken in de fractie. Met elkaar moeten zij  zowel bruggen 

kunnen bouwen naar andere fracties en wethouders, als ook in staat zijn stevig te onderhandelen om 

de PvdA-visie te realiseren. We willen een fractie die actief contact onderhoudt met alle lagen uit de 

samenleving en open staat voor signalen. De fractie moet in staat zijn om een stevig 

sociaaldemocratisch profiel op te bouwen. Naast inhoudelijke expertise vereist dat ook 

mediastrategisch inzicht.  De fractie bestaat uit generalisten én specialisten (bij voorkeur op voor 

sociaaldemocraten belangrijke terreinen als  werkgelegenheid, leefbaarheid en  sociale zaken) en er  

is een goed evenwicht tussen ervaring en vernieuwing. 

 

De lijsttrekker 

De lijsttrekker is niet alleen  het politieke gezicht van de PvdA Arnhem  gedurende de 

verkiezingsperiode, maar ook in de daaropvolgende jaren. Van een lijsttrekker verwachten wij bij 



uitstek  politiek strategisch inzicht en een aansprekende presentatie. Daarbij willen wij een persoon 

die mensen aan zich weet te binden en op tijd knopen kan doorhakken. 

 

De kandidaatstellingscommissie, Arnhem 3-6-2013 

 

Dit profiel wordt donderdag 13 juni  aan de ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd. Na de 

vaststelling is onderstaande tekst van toepassing. 

 

Ben jij dit gewenste PvdA-raadslid? 

Mail dan voor 1 september  naar selectieciepvdaarnhem@gmail.com en beantwoord in die mail de 

vraag waarom jij een goed raadslid voor de PvdA in Arnhem zou kunnen zijn en een aanwinst voor de 

fractie. Stuur daarbij ook je CV en een recente pasfoto mee. 

 

Houd er rekening mee dat  de selectiecommissie  begin oktober de eerste gesprekken zal voeren. 

 

Indien nodig zal er ook eind oktober/begin november nog een gespreksronde zijn. 

 

De publicatie van de conceptlijst is voorzien in november, de lijst zal worden vastgesteld in een 

algemene ledenvergadering. 

 

Kandidaten zullen in volgorde van geschiktheid en gewenstheid in de fractie op de conceptlijst 

worden gezet.  

 

Kandidaten die in de ogen van de selectiecommissie niet geschikt zijn voor het raadslidmaatschap 

worden op een aparte, alfabetische lijst geplaatst. 

 

Bij meer dan één geschikte kandidaat voor het lijsttrekkerschap, zal een ledenraadpleging 

plaatsvinden. 
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