
Profiel raadslid gemeente West Betuwe (CONCEPT) 
 

Inleiding: 

De nieuwe gemeente West Betuwe is een gemeente van 50.000 inwoners, verspreid over 26 

kernen. Op waarschijnlijk 21 november 2018 is het de bedoeling dat een nieuw gekozen team 

van raadsleden gekozen wordt die de daarop volgende vier jaren hun stempel op deze nieuwe 

gemeente zullen zetten. 

 

West Betuwe en de PvdA: 

Het is aan de politiek om te bepalen hoe West Betuwe er in de toekomst uit zal zien. PvdA-

raadsleden proberen aan de ontwikkelingen in onze gemeente richting te geven vanuit een 

sociaal-democratisch perspectief. Vanwege de fusie tot de nieuwe gemeente gaat er de 

komende jaren veel gebeuren en moet de richting worden uitgezet. Het is aan de PvdA-

raadsleden en –bestuurders om op een aansprekende manier vorm te gaan geven wat er leeft 

in onze kernen. De PvdA West Betuwe vindt dat echte oplossingen uit de eigen samenleving 

moeten komen. PvdA-raadsleden willen luisteren naar wat er “op straat” speelt. Andersom 

zullen zij ook aan hun inwoners moeten kunnen duidelijk maken waarom bepaalde keuzes in 

beleid en bestuur zijn gemaakt. 

De PvdA West Betuwe is op zoek naar geschikte raadsleden, mannen of vrouwen die passen 

in het door de ledenvergadering vast te stellen fractieprofiel en die voldoen aan de eisen die 

aan een PvdA-volksvertegenwoordiger mogen worden gesteld. 

 

Een gemeenteraadslid van de PvdA: 

Raadslid zijn kost een flink deel van je vrije tijd. Er zijn regelmatig bijeenkomsten of 

vergaderingen in de avond. Het raadslidmaatschap stelt soms hoge eisen aan je geduld, 

doorzettings- en incasseringsvermogen en er staat maar een geringe vergoeding tegenover. 

Maar toch: de gemeente staat bestuurlijk wel het dichtst bij wat de inwoners denken en 

ervaren in hun dagelijks leven. Aan de raadsleden wordt gevraagd om algemeen beleid vast te 

stellen, maar de mensen die er de directe gevolgen van ondervinden wonen bij jou in de buurt, 

zitten soms vlakbij in de raadszaal. Soms zijn de stappen die je kunt zetten niet zo groot, maar 

wel onmiskenbaar. Als raadslid denk je en beslis je mee over veel zaken die de toekomst van 

onze gemeente en haar inwoners voor lange tijd mee zullen bepalen. 

 

Wat moet in ieder geval als je PvdA-raadslid in Wet Betuwe wilt worden: 

• In de gemeente West Betuwe wonen 

• Lid zijn van de PvdA (of het tijdig worden) 

• Je betrokken voelen bij de nieuwe gemeente/ kernen en zijn bewoners 

• Bereid zijn om vrije tijd te steken in het raadlidmaatschap 

• Onderschrijven c.q. ondertekenen van de PvdA integriteitverklaring 

 

Profiel PvdA-raadslid: 

• Je hebt je eigen opvattingen over wat er moet gebeuren in de gemeente 

• Je voelt je in die functie volksvertegenwoordiger 

• Je voelt het als je opdracht om het functioneren van het college van B&W kritisch 

te volgen 

• Je vindt het belangrijk te weten dat de meningen van de inwoners van je gemeente 

zijn 

• Je vindt het niet moeilijk om te vertellen aan de inwoners wat de gemeenteraad 

doet en waarom de PvdA-fractie een bepaald standpunt heeft ingenomen 



• Je vindt het belangrijk om contacten te leggen met inwoners, zowel individueel als 

in georganiseerde verbanden 

• Je wilt voldoende tijd investeren in het raadswerk 

• Je wilt minimaal vier jaar als raadslid beschikbaar zijn 

• Je vindt het plezierig om in een teamverband verantwoordelijkheid te dragen 

• Je hebt er geen moeite mee om aangesproken te worden op je eigen functioneren in 

de raad, of dat van de fractie als geheel 

• Je kunt standpunten van andere politieke partijen herkennen en deze in hun 

politieke samenhang plaatsen 

• Je kunt je inleven in de standpunten van anderen 

• Je bent niet bang om in een openbare discussie je mening of die van de fractie te 

verduidelijken of te verdedigen 

• Je beheerst de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift 

• Je kunt goed luisteren naar de opvattingen van anderen 

• Je bent in staat kritiek te incasseren 

• Je vindt het belangrijk om lid te zijn van een groep mensen en daarmee samen te 

werken 

• Je bent bereid om je kennis te verbreden, ook over zaken die in eerste instantie niet 

je belangstelling hebben 

• Je bent bereid om in de aanloop naar de verkiezingen van 2018 actief deel te 

nemen aan de verkiezingscampagne 

• Je houdt er van om zelf initiatieven te ontwikkelen 

• Je bent niet bang je eigen standpunt of dat van de gehele fractie te verdedigen en 

waar nodig te wijzigen 

 

 

 


