
Profielen en invulling procedure 
[Voorlopig vastgesteld bestuursvergadering PvdA-DFM 14december2016] 
 
In de najaarsledenvergadering van 31 oktober 2016 hebben we vastgesteld het 
‘Draaiboek voor deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018’. De inhoud van dit 
draaiboek is de basis voor de volgende invulling voor de toekomstige 
vertegenwoordiging van de PvdA in de gemeenteraad van De Fryske Marren: 
 
Fractieprofiel 
De fractie is in de eerste plaats een volksvertegenwoordiging; daarnaast nemen 
fractieleden inhoudelijke specialisaties op zich en vormen samen een team. De fractie is 
zichtbaar in de raad, in de wijken en dorpen en zoekt de organisaties en mensen actief 
op. Met andere woorden de werkzaamheden van de fractie verdelen zich over de 
aandachtsgebieden: gemeentehuis, kiezers in wijken en dorpen en de maatschappelijke 
organisaties. De fractie voert daarbij een zichtbaar PR-beleid. De fractie werkt volgens 
een jaarplan. 
De fractie controleert de voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders, 
het college voert het beleid uit. De fractie neemt ook eigen initiatieven (voorstellen en 
schriftelijke vragen). 
De samenstelling van de fractie vraagt kwalitatief om een goede spreiding en diversiteit: 
een evenredige verdeling over de bevolking van De Fryske Marren: mannen en vrouwen, 
leeftijdsverdeling, grondgebied. Kandidaten worden voorgesteld uit de drie voormalige 
fusiegemeenten. 
Het verkiezingsprogramma van PvdA De Fryske Marren is de “rode leidraad” bij het 
politieke werk. 
 
Profiel van het raadslid 
Het raadslid is minimaal beschikbaar voor een raadsperiode en is bereid om gemiddeld 
minimaal 12 uren per week in het raadswerk te investeren. Het raadslid beheerst het 
Frysk minstens passief. 
Hij/zij onderschrijft de beginselen van de PvdA en het vastgestelde 
verkiezingsprogramma van PvdA De Fryske Marren. 
Hij/zij heeft kennis van zaken op een of meer beleidsterreinen van de gemeente De 
Fryske Marren: financiën en bestuur, ruimtelijke ordening, sociaal domein. 
Hij/zij bezit de volgende vaardigheden: omgaan met de pers, ophalen van kennis uit de 
samenleving, inzicht in de bestuurlijke en financiële huishouding van de gemeente De 
Fryske Marren. Hij/zij is initiatiefvol en is communicatief vaardig, heeft gevoel voor 
actualiteit en kan dit vertalen in politieke initiatieven. 
Hij/zij draagt conform de afspraak bij aan het campagnefonds van de afdeling. 
 
Profiel van de lijsttrekker 
De lijsttrekker beschikt naast de kwaliteiten van het raadslid over een brede politieke 
ervaring en heeft een goed gevoel voor PR. Zijn/haar debatvaardigheden zijn breed en 
scherp. Hij/zij staat open voor kritiek en kan kritiek incasseren. 
 
Procedure 
In de periode 8 januari 2017 – 30 maart 2017 (voorjaarsledenvergadering) roept het 
bestuur kandidaten voor een verkiesbare plaats binnen de afdeling op en stelt de 
kandidaatstellingscommissie voor deze kandidaten een groslijst op. Dat zijn de 



kandidaten die het programma Vorming en scholing (gaan) volgen, waarbij niet 
meedoen wel gevolgen heeft. 
Kandidaten kunnen zich aanmelden voor 1 maart 2017 met een korte motivatiebrief en 
een verkorte CV bij de secretaris van het bestuur van de PvdA-DFM, Guus Verhoef,  
Sluispad 16, 8536 VG Oosterzee-Gietersebrug; email: guus.verhoef@gmail.com. Ook is 
het mogelijk dat een ander lid van de afdeling iemand kandideert, waarna de 
kandidaatstellingscommissie hem/haar vraagt of hij/zij inderdaad kandidaat wil zijn. 
In de periode 31 maart 2017 – oktober 2017 volgen de kandidaten voor een verkiesbare 
plaats het  door de kandidaatstellingscommissie vastgestelde programma Vorming en 
scholing. 
Op 18 september 2017 sluit de periode van kandidaatstelling voor de overige 
kandidaten (niet verkiesbare plaats) en worden de interne bereidverklaring en erecode 
naar de kandidaten verspreid. 
Op 25 september 2017 zijn de ingevulde interne bereidverklaring en erecode in het 
bezit van het afdelingsbestuur. 
In de periode september/oktober 2017 spreekt de kandidaatstellingscommissie  met 
alle kandidaten voor een verkiesbare plaats en geeft hen gemotiveerd een plaats op de 
ontwerp kandidatenlijst. 
In oktober / november 2017 heeft de kandidaatstellingscommissie een gemotiveerde 
rangordening opgesteld, hebben de kandidaten zich verbonden aan het 
verkiezingsprogramma en wordt de kandidatenlijst vastgesteld. 
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