Fractieprofiel PvdA Smallingerland

Schets meest gewenste samenstelling gemeenteraadsfractie PvdA voor de
verkiezingen in 2022
Het bestuur van de Afdeling Smallingerland heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd
voor de meest gewenste samenstelling van de gemeenteraadsfractie van de PvdA in
Smallingerland als inzet voor de verkiezingen in 2022.
Criteria te stellen aan de gemeenteraadsfractie/ de samenstelling van de
kandidatenlijst
•
•

•

•
•

•
•

•

Gestreefd wordt naar een kandidatenlijst met een evenwichtige samenstelling (o.a.
deskundigheid, ervaring, leeftijd, geslacht, geografische spreiding, diversiteit, sociale
achtergrond en contacten in de gemeente spelen daarbij een rol);
De fractie is in staat en bereid in goed overleg en in vertrouwen samen te werken,
heeft regelmatig overleg en discussie over relevante onderwerpen, evalueert het
eigen functioneren één keer per jaar kritisch en draagt zorg voor de eigen continuïteit;
de fractie is in staat het functioneren van het college kritisch te controleren op basis
van actieve informatievergaring;
De fractie vervult een actieve agendabepalende en kaderstellende rol. De fractie
beschouwt zichzelf als deel van de volksvertegenwoordiging en houdt rekening met
de belangen van de eigen achterban; de fractie onderhoudt hiertoe regelmatig
contact met het afdelingsbestuur en besteedt intensief aandacht aan publieke
verantwoording;
De fractie werkt, waar mogelijk en binnen gestelde kaders, op een interactieve wijze;
De leden en in het bijzonder de fractievoorzitter, voldoen in voldoende mate aan de
eisen gesteld aan kandidaten, zoals vermeld in de profielschets voor een
gemeenteraadslid, opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de
Ledenvergadering. Dit geldt ook voor de wethouderkandidaten; daarop is de
profielschets voor de wethouder van toepassing;
De bovenste plaatsen op de kandidatenlijst zijn de beoogde kandidaten voor het
(vice-)fractievoorzitterschap.
De kandidatenlijst moet met betrekking tot de eerste acht plaatsen blijk geven van
een evenwichtige verdeling van de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, zo
mogelijk toegespitst op de voor die kandidaten meest geschikte ta(a)k(en), die zij
kunnen vervullen in de fractie. Het gaat er niet om voor alle plaatsen sterk
gespecialiseerde fractieleden aan te wijzen, maar het
is wel belangrijk mensen met benodigde relevante kennis van zaken voor
wezenlijke taakvelden als financiën en economische zaken, ruimtelijke
ordening en milieu, onderwijs en sociale domein te selecteren
Dit om een evenwichtige raadsfractie te kunnen vormen.
De fractie legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de algemene leden
vergadering van de PvdA afdeling Smallingerland over de hoofdlijnen van haar
werkzaamheden.
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