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De procedure om te komen tot 
een nieuwe kandidatenlijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
is inmiddels gestart. Op de ALV 
is de kandidaatstellingscommis-
sie benoemd, die de gesprekken 
gaat voeren met iedereen die 
zich kandidaat heeft gesteld. 
Uiteindelijk zal zij met een voor-
stel komen richting de najaars-
ledenvergadering. 
 
Op dit moment kunnen kandida-
ten zich aanmelden.  
 
Niet iedereen heeft een beeld 
van de werkzaamheden van een 
raadslid. Daarom in deze 
Nieuwsbrief een impressie van 
het raadslidmaatschap, op basis 
van het vastgestelde profiel van 
een raadslid. 
 
Algemeen 
Een raadslid zit namens de partij 
in de raad. Hij/zij is in ieder ge-
val een half jaar voor de verkie-
zingen lid van de PvdA en on-
derschrijft het partijprogramma. 
 
Inzet 
De gemeenteraad komt iedere 
twee weken op de dinsdagavond 
bijeen. Behalve in vakantieperi-
odes. Hierbij wordt het raadslid 
geacht aanwezig te zijn.  
Daarnaast vertegenwoordigt het 
raadslid de PvdA tijdens bijeen-
komsten, die vaak een voorbe-
reidende functie hebben. Deze 
vinden meestal plaats op dins-
dagen wanneer er geen raad is.  
Verder bezoekt iedereen van de 
fractie de fractievergaderingen 
op de donderdagavond. 
Natuurlijk vraagt het doornemen 
van de vergaderstukken ook de 

om bij te leren een vereiste. 
 
Zoals eerder vermeld zijn com-
municatieve vaardigheden erg 
belangrijk. Daarbij wordt ver-
wacht dat de Friese taal in ieder 
geval passief wordt beheerst. 
 
Wat krijg je terug? 
Ben je nieuwsgierig en vind je het 
prettig om een bijdrage te leve-
ren aan de Smallingerlandse sa-
menleving dan kan het lidmaat-
schap van de gemeenteraad erg 
boeiend zijn. Je hoort wat er 
speelt en kunt daar ook (mee) 
sturing aan geven. Al met al een 
uitdagende functie. 
 
Interesse? 
Mocht je interesse hebben voor 
het raadslidmaatschap dan kun je 
je hiervoor aanmelden bij Cees 
Kuipers. Ook voor meer informa-
tie kan je bij hem terecht. Als lid 
van de kandidaatstellingscommis-
sie geeft hij je deze graag. 
  
Cees is telefonisch te bereiken op 
nummer 0512-372384 (thuis), 
0646430680 (mobiel), of via de 
mail: kuipers.cees51@gmail.com. 
 
De Kandidaatstellingscommissie 
hoopt de kandidatenlijst in het 
najaar aan de leden voor te kun-
nen leggen. 
 
Het volledige profiel van een 
raadslid is te vinden op: 
Profielschets van een raadslid 
voor de fractie van de PvdA 
Smallingerland voor de gemeen-
teraadsverkiezing in 2014  

  

nodige voorbereiding. 
Voor de totale inzet wordt ge-
rekend op zo’n 16 uur per 
week. Hiervoor ontvangt elk 
raadslid een vergoeding van 
de gemeente. 
 
Vaardigheden 
Een raadslid werkt samen met 
andere collega’s. Zowel frac-
tiegenoten, maar ook met col-
lega raadsleden. Hij/zij moet 
dus communicatief vaardig 
zijn, zowel mondeling als 
schriftelijk.  
 
Van een raadslid wordt ver-
wacht dat deze weet wat er in 
de samenleving speelt. Het 
hebben van een netwerk is 
dan ook belangrijk. Ook het 
afleggen van werkbezoeken 
behoort tot het takenpakket 
van een raadslid.  
Hoewel een raadslid is geko-
zen als vertegenwoordiger van 
een partij is het belangrijk om 
ook zelfstandig afwegingen te 
kunnen maken en deze te 
toetsen aan de beginselen van 
de partij.  
 
Raadsleden moeten vaak be-
slissingen nemen op basis van 
hoofdlijnen. Daarom moet een 
raadslid hoofd- en bijzaken 
makkelijk van elkaar kunnen 
onderscheiden.  
In vergaderingen moeten 
soms snel beslissingen worden 
genomen. Besluitvaardigheid 
is dan ook belangrijk.  
 
Enige ervaring/deskundigheid 
op één of meer terreinen van 
het gemeentelijk beleid is een 
pré, maar anders is bereidheid 
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“Heerlijk, om zo lekker met 
elkaar bezig te zijn buiten”. 
Dat was het gevoel dat over-
heerste na de eerste schoon-
maakactie in de wijk de Wiken.  
 
Donderdag 27 mei trok een 
groepje bestaande uit een lid, 
bestuurslid en de fractie door 
de wijk de Wiken met een vuil-
niszak en grijper.  
 
Doel van deze actie was om 
zwerfvuil op te ruimen, maar 
minstens zo belangrijk was het 
om er weer eens gezamenlijk 
op uit te gaan, gezellig bijpra-
ten en kennismaken.  
 
 

Ook ontstonden er spontane ge-
sprekjes met wijkbewoners. 
Deels omdat ze hun instemming 
gaven, maar ook over het leven 
in de wijk; de school van hun 
kinderen; of zomaar een los 
praatje los van de politiek. 
 
Na afloop overheerste een tevre-
den gevoel en was een ieder van 
mening dat dit vaker georgani-
seerd moest worden, waarna 
meteen een volgende datum 
werd geprikt: 1 juli gaan we op-
nieuw een wijk in.  
 
Over de precieze invulling hier-
van krijgt u nog bericht, maar na 
het toegezegde bakje koffie ging 
een ieder met een goed gevoel 
naar huis.  
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BELANGRIJKE DATA 

8 juni - Gemeenteraad 

22 juni - Gemeenteraad 

29 juni - Hele middag Gemeenteraad 

1 juli - Er op uit! 

6 juli - Gemeenteraad 

 

16 maart 2022 - Gemeenteraadsverkiezingen 

Al geruime tijd ontvangen de meeste leden van onze afdeling de Nieuwsbrief digitaal. Een steeds klei-
nere groep krijgt hem nog op papier. 
Het langsbrengen van de papieren versie vraagt echter veel tijd. Aangezien we maar een beperkte 
groep vrijwilligers hebben, willen we de tijd graag zo optimaal mogelijk inzetten. 
 
Uit de ledenadministratie blijkt dat een aanzienlijke groep van onze leden de NB dubbel ontvangt; 
zowel op papier als digitaal. Daarnaast zijn er diverse leden die aangegeven hebben wel de afdelings-
mail te willen ontvangen, maar waarvan geen emailadres bekend is.  
 
Om tijd te besparen zouden we het prettig vinden om de Nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal te ver-
zenden. Daarom vragen we leden die de nieuwsbrief nog op papier ontvangen dan ook om hun mail-
adres in MijnPvdA (Mijn PvdA | Startpagina) in te vullen en/of aan te geven dat ze de afdelingsmail 
willen ontvangen. Dit bespaart ons tijd (en zelfs een beetje geld). 
 
It Roaske blijven we wel drie keer per jaar bij alle leden rondbrengen. 

https://mijn.pvda.nl/

