
 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Profielschetsen 

Gemeenteraadsfractie 
Ten aanzien van samenstelling 

 De leden van de fractie maken actief deel uit van de PvdA als organisatie. 
 De fractie is afkomstig uit verschillende kernen van de gemeente. 
 De fractie is een mix van ervaren en nieuwgekozen raadsleden. Niet gekozen kandidaten 

kunnen de fractie ondersteunen.  
 De fractie vormt een afspiegeling van de samenleving. 

Ten aanzien van de gemeente Lochem 
 De fractie staat in verbinding met de Lochemse samenleving en weet wat in de gemeente 

leeft. 
 De fractie zoekt de mens achter elk raadsvoorstel. 
 De fractie ontvangt regelmatig vertegenwoordigers van belangengroepen en instellingen met 

werkgebied in Lochem en legt werkbezoeken af. 

Ten aanzien van gemeentelijk bestuur 
 De fractie beschikt over voldoende kennis van en affiniteit met de diverse onderwerpen die 

spelen binnen de gemeente.  
 De fractie beschikt over of is bereid kennis te verwerven op verschillende terreinen, zoals 

financiën, juridisch zaken, zorg, onderwijs en WMO.  

Ten aanzien van eigen functioneren 
 De fractie communiceert op actieve wijze standpunten en meningen en maakt gebruik van de 

sociale media om standpunten en gedachtengoed van de lokale PvdA kenbaar te maken en 
ter discussie te stellen.  

 De fractie streeft ernaar zich verder te ontwikkelen, de fractieleden nemen deel aan de 
functioneringsgesprekken. Opleiding, scholing en deelname aan landelijke bijeenkomsten zijn 
een vast onderdeel van de werkzaamheden van de fractie. 

 

Gemeenteraadslid 
Ten aanzien van PvdA 

 Is lid van de PvdA. 
 Onderschrijft de interne bereidverklaring en gedragscode van de PvdA.  
 Onderschrijft het lokale PvdA-verkiezingsprogramma en werkt vanuit sociaaldemocratisch 

oogpunt. 
 Nieuwe, politiek onervaren raadsleden zijn bereid de Wibautleergang van de PvdA te volgen. 

Ten aanzien van de gemeente Lochem 
 Is maatschappelijk betrokken en heeft een mening over lokale aangelegenheden. 
 Is op een of andere manier actief in de Lochemse samenleving en heeft zodoende ‘draagvlak’. 



Ten aanzien van gemeentelijk bestuur 
 Heeft kennis van of affiniteit met een of meer aspecten van het lokale bestuur. 
 Neemt kennis van landelijk en provinciaal beleid en kan dit vertalen naar consequenties voor 

lokaal beleid. 
 Kent en gebruikt instrumenten voor een dualistisch gemeentebestuur. 
 Kan de politieke visie van de PvdA vertalen in woord en geschrift. 

Ten aanzien van eigen functioneren 
 Heeft idealen en kan die over het voetlicht brengen. 
 Is een inspirerende, op samenwerking gerichte persoonlijkheid met een open houding en kan 

motiveren en beargumenteren. 
 Is sociaalvaardig, stelt zich luistervaardig en tactvol op en kan incasseren en relativeren. 
 Kan burgers actief betrekken bij het politieke proces en kan een openbare discussie aangaan. 
 Is aanspreekbaar op eigen functioneren en op dat van de fractie, en is bereid daarover in de 

ledenvergadering verslag te doen. 
 Heeft voldoende tijd om – eventueel naast werk en gezin – het raadslidmaatschap te 

vervullen. 
 Heeft eventueel belangstelling voor het voorzitterschap of het secretariaat van de fractie en 

een mogelijk wethouderschap. 

 

Fractievoorzitter 
(In aanvulling op profiel raadsleden) 

Ten aanzien van voorzitterschap 
 Geeft leiding en sturing aan de fractie en kan delegeren. 
 Treedt binnen de fractie op als primus inter pares en buiten de fractie als vertegenwoordiger 

van de fractie. 

Ten aanzien van eigen functioneren 
 Is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen van 

zichzelf en van de fractie.  
 Kan optreden als boegbeeld van de lokale PvdA. 

 

Wethouder 
(In aanvulling op profiel raadsleden) 

Ten aanzien van de gemeente Lochem 
 Is zichtbaar, benaderbaar en verbindend. 

Ten aanzien van gemeentelijk bestuur 
 Heeft een missie om bij te dragen aan een betere samenleving. 
 Heeft een eigen maatschappelijk draagvlak en is lokaal actief. 
 Kan omgaan met duale karakter van het gemeentebestuur met het college van B&W enerzijds 

en de fractie anderzijds. 
 Heeft gevoel voor politieke verhoudingen en functioneert zelfstandig ten opzichte van de 

gemeenteraad. 
 Heeft aantoonbare bestuurservaring. 

Ten aanzien van eigen functioneren 
 Heeft bindend vermogen en coachende kwaliteiten. 
 Kan helder en overtuigend communiceren. 
 Kan zich in conflictsituaties tussen partijen objectief en onafhankelijk opstellen 


