
 

Profielschets kandidaat PvdA raadslid ten behoeve van 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 

 

Eisen gesteld aan een kandidaat voor de PvdA ontwerpkandidatenlijst: 

• Is lid van de PvdA, heeft geen betalingsachterstanden en is bereid de landelijke en lokale 

aanvullende contributies te voldoen. 

• Onderschrijft het PvdA-verkiezingsprogramma in de gemeente Hoogeveen op alle punten. 

• Onderschrijft en voegt zich naar democratische besluitvorming en neemt beslissingen/acties 

vanuit sociaaldemocratische uitgangspunten. 

• Heeft kennis van de PvdA als organisatie, van de inhoudelijke visie en de standpunten en is 

bereid zich hiervoor in te zetten. 

• Is bereid verantwoording af te leggen over het eigen politieke optreden en handelen in de 

ledenvergaderingen en richting de kiezers. 

• Kan de politieke visie van de PvdA vertalen naar de praktijk van de gemeente Hoogeveen. 

• Kan input geven aan de PvdA voor nieuwe ideeën en projecten. 

• Is bereid in werkgroepen van afdeling en fractie deel te nemen. 

• Onderschrijft de interne bereidverklaring en erecode van de PvdA voor haar 

volksvertegenwoordigers en bestuurders. 

• Neemt landelijk en provinciaal beleid mee in de overweging voor beslissingen op lokaal niveau en 

communiceert hierover met leden en kiezers. 

• Heeft voldoende tijd voor het raadslidmaatschap en investeert deze tijd hierin. 

• Is bereid te investeren in de verschillende netwerken van de PvdA. 

• Stelt zijn zetel beschikbaar ingeval hij of zij uit de fractie stapt. 

• Voldoet aan alle eisen die de gemeentewet stelt aan raadsleden. 

• Heeft goede contacten binnen de samenleving van heel Hoogeveen. 

 

Competenties van het raadslid: 

Beschikt als PvdA-lid over de competenties zoals die zijn vastgelegd in het profiel voor raadsleden 

en/of heeft de wil en potentie deze te ontwikkelen.  

Raadsleden hebben een volksvertegenwoordigende rol, een controlerende taak en stellen kaders 

voor beleid.  

 

Vaardigheden en persoonlijkheid van het raadslid: 

• Beheersing van de Nederlandse taal, actief en passief. 

• Is een inspirerende, doortastende en op samenwerking gerichte persoonlijkheid. 

• Heeft een open houding en staat open voor ideeën van anderen. 

• Kan enthousiasmeren, motiveren en argumenteren. 


