Gewenst profiel van de gemeenteraadsleden en -fractie van
de Partij van de Arbeid in Arnhem voor 2018-2022
De PvdA in Arnhem
De afdeling Arnhem van de PvdA is een levendige afdeling met hart voor de stad en voor de
Arnhemmers. Voor de PvdA doet iedereen mee! Daarom vinden wij het belangrijk om de tweedeling
die in Arnhem op veel gebieden aanwezig is te bestrijden.
De PvdA is in de gemeenteraad vertegenwoordigd met 5 van de 39 raadszetels. Momenteel zitten we
in een oppositierol. Voor 2010 zaten we in de coalitie die de stad bestuurde. In de oppositierol heeft
de fractie de afgelopen jaren samen met betrokken mensen uit de stad gewerkt aan eigen
voorstellen en initiatieven. We hebben hierbij partners gezocht onder bevolking en bij andere
partijen en op die manier het gemeentebeleid proberen te veranderen.

Onze ambities voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe fractieleden
Het politieke speelveld is volop in beweging. Kiezers zijn kritisch en stappen gemakkelijker dan
vroeger over naar een andere partij. We hebben dat bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen gezien.
Maar kiezers zijn ook bereid om zich te laten overtuigen en met politici in gesprek te gaan. Wij zijn er
van overtuigd dat onze kernwaarden van solidariteit, emancipatie, vrijheid, democratie,
rechtvaardigheid en duurzaamheid nog steeds door heel veel mensen, ook in Arnhem, worden
gesteund. Dat geeft ons kansen om het vertrouwen van de Arnhemse kiezer te winnen.
Voor de komende raadsverkiezingen willen we daarom een lijst met sociaaldemocratische
kandidaten met ambitie, die van aanpakken weten, feeling hebben met “de Arnhemmers”, hun taal
spreken, hun problemen kennen en die willen aanpakken. Een lijst met kandidaten die van mensen
houden, en die met grote inzet voor rechtvaardigheid willen strijden.
Kandidaten moeten rekening houden met verschillende scenario’s. We kunnen deel uit gaan maken
van een coalitie die de stad bestuurt of weer oppositie gaan voeren. Ongeacht het scenario zullen ze
als fractielid initiatieven moeten nemen en samen met inwoners van de stad en andere partijen uit
de gemeenteraad eigen voorstellen ontwikkelen. Hiervoor laten zij hun gezicht in de stad zien en
benaderen zij actief inwoners. Zij motiveren hen om een bijdrage te leveren aan burgerinitiatieven.
Ook zullen kandidaten er rekening mee moeten houden dat er partijen tot de raad toetreden die
groepen inwoners uitsluiten en proberen te morrelen aan de kernwaarden die ons als sociaaldemocraten binden. Onze kandidaten zullen ook dan als raadslid in staat moeten zijn om op een
eigentijdse manier te blijven denken, handelen en debatteren vanuit onze waarden van solidariteit,
emancipatie, vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Het zijn woorden die we al
heel lang gebruiken maar die nog steeds en zeker ook nu (weer) actueel zijn.

Profiel van het door ons gewenste raadslid
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is in staat vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken op
basis van sociaaldemocratische waarden.
kan zich snel inwerken op nieuwe dossiers en is in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden
heeft politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen van
initiatieven buiten het stadhuis
is in staat coalities te smeden, binnen en buiten het stadhuis
is benaderbaar, zoekt actief contact, staat midden in de Arnhemse samenleving, weet wat er
speelt en laat zich graag informeren
is in staat om geluiden uit de stad te vertalen naar politiek handelen
kan ideeën goed, ook in gewone mensentaal, onder woorden brengen, zowel in de politieke
arena als elders in de stad
kan debatteren, op een bewonersavond spreken en een persbericht schrijven
neemt actief deel aan activiteiten van de afdeling zoals de permanente campagne en
afdelingsvergaderingen
legt duidelijk en tijdig verantwoording af over ingenomen standpunten aan de afdeling
beheerst de Nederlandse taal
kan werken met sociale media om hun boodschap actief aan een breed publiek over te
brengen
beschikt over voldoende, flexibele tijd (ongeveer 20 uur per week)
is scherp, ad rem, heeft lef en gevoel voor humor
houdt van mensen

Van de kandidaten verwachten we dat zij zich laten leiden door onze moraal van soberheid,
dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA).

Profiel van de door ons gewenste fractie
Samenwerking en communicatie is de basis van het succes van de fractie. Elk raadslid moet daarom
goed kunnen samenwerken. 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 de wijken kent, actief contact onderhoudt met alle lagen uit de
samenleving, open staat voor signalen en deze weet om te zetten in politiek handelen. Een fractie
ook die zich daarmee weet te profileren. De fractie bestaat uit generalisten én specialisten en er is
een goed evenwicht tussen ervaring en vernieuwing.

De lijsttrekker
In de volgende tekst over de lijsttrekker zijn we ervan uitgegaan dat de lijsttrekker de
fractievoorzitter is de volgende raadsperiode. Andere opties zijn mogelijk en denkbaar.
De lijsttrekker is niet alleen het politieke gezicht van de PvdA Arnhem gedurende de
verkiezingsperiode, maar ook in de daaropvolgende jaren. Naast het politieke gezicht is de
lijsttrekker in staat leiding te geven aan het team en zorgt ervoor dat de fractie als team opereert.
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 1 juni 2017

