Afdeling Tilburg

Profielschets gemeenteraadslid 2022-2026
Fractie
We verwachten van de fractie dat:
•
•
•
•
•
•
•

Deze een afspiegeling is van de diverse stad die Tilburg is, waarbij onder andere leeftijd,
geslacht, achtergrond en opleidingsniveau meegewogen worden.
Deze een mix is van ervaring en nieuw talent.
Deze als geheel deskundig is op verschillende (beleids-)terreinen.
Deze als team kan opereren.
De karakters en achtergronden van de fractieleden elkaar complementeren.
Deze als geheel een actief en divers netwerk binnen Tilburg heeft.
Deze als geheel en fractieleden individueel aanspreekbaar zijn door de leden en door de stad
als geheel.

Individueel
Van een individueel fractielid verwachten wij dat:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Het fractielid de sociaaldemocratische waarden zoals vastgelegd in de PvdA resolutie ‘Van
Waarde’ onderschrijft en op basis van deze waarden politiek bedrijft.
Het fractielid het lokale en landelijke partijprogramma onderschrijft.
Het fractielid een volksvertegenwoordiger is.
Het fractielid concrete ideeën heeft om Tilburg te verbeteren.
Het fractielid op de hoogte is van wat er speelt in de stad, dan wel zich actief inzet om hiervan
op de hoogte gebracht te worden.
Het fractielid benaderbaar is voor de leden en voor de Tilburger.
Het fractielid neemt initiatieven buiten het stadhuis.
Het fractielid er zich van bewust is dat een fractielid naast de drie politieke rollen
(kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend) ook nog een rol heeft als
functionaris binnen de PvdA.
Het fractielid een actief netwerk in de stad heeft, dan wel de vaardigheid heeft dit snel op te
bouwen.
Het fractielid een duidelijk idee heeft welke rol het fractielid wil spelen in een fractie (meer
intern gericht op de dossiers in de raad, of meer extern gericht op communicatie en in gesprek
gaan met inwoners).
Het fractielid duidelijk kan maken hoe het fractielid zich in zal zetten in de gemeenteraad
indien de PvdA gedurende 2022-2026 in de oppositie zit, dan wel wanneer de fractie
gedurende deze periode in de coalitie zit.
Het fractielid effectief traditionele en vernieuwende media in kan zetten en daarmee aandacht
te vergaren.
Het fractielid een goede relatie opbouwt met de leden van de PvdA Tilburg.

•
•

•
•
•

Het fractielid de resultaten die de fractie boekt op een goede en heldere manier duidelijk kan
maken richting de Tilburger.
Het fractielid bereid is voldoende tijd te steken in het raadslidmaatschap en de
verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken, ook richting de afdeling en de PvdA in het
algeheel (zeker 20 uur per week).
Het fractielid de interne bereidverklaring en erecode van de PvdA ondertekent en zich
verbindt aan de contributie- en afdrachtingsverplichtingen.
Het fractielid de scholingsprogramma’s volgt die voor de eigen functie aangeboden worden.
Het fractielid op het moment van kandidaatstelling en gedurende de raadsperiode geen
betalingsachterstand in contributie heeft.

Daarnaast is het een pré als de kandidaat:
•
•

•
•

Op zijn minst vanaf 1 januari 2021 lid is van de PvdA dan wel de Jonge Socialisten.
Zich de afgelopen periode actief heeft ingezet voor de PvdA (op lokaal niveau bijvoorbeeld in
commissies, campagne, fractieondersteuning, maar dit kan ook gewestelijk, landelijk of bij de
Jonge Socialisten zijn).
Aantoonbare politieke en/of maatschappelijke ervaring heeft.
Aan landelijke of regionale leergangen gericht op het raadswerk heeft deelgenomen. Dit is
niet van toepassing indien de kandidaat aantoonbaar relevante politieke ervaring heeft.

Lijsttrekker
Van de lijsttrekker/fractievoorzitter verwachten wij, naast het bovenstaande, het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De lijsttrekker/fractievoorzitter is strateeg, teamspeler en leider tegelijk.
De lijsttrekker/fractievoorzitter is toegankelijk en communicatief sterk.
De lijsttrekker/fractievoorzitter heeft een herkenbaar profiel dan wel kan in korte tijd een
herkenbaar profiel opbouwen.
De lijsttrekker/fractievoorzitter bezit leidinggevende kwaliteiten en stelt zich op als leider van
het team dat de fractie/lijst van de PvdA Tilburg is.
De lijsttrekker/fractievoorzitter zorgt ervoor dat de fractie/lijst als team opereert.
De lijsttrekker/fractievoorzitter bewaakt de samenwerking met andere partijen, en indien de
PvdA Tilburg in de coalitie zit, tevens met de wethouder(s).
De lijsttrekker/fractievoorzitter weet hoe de lijsttrekker/fractievoorzitter traditionele en
vernieuwende media optimaal in kan zetten voor de PvdA Tilburg.
De lijsttrekker/fractievoorzitter heeft strategisch inzicht in wat de lijsttrekker/fractievoorzitter de
komende vier jaar van de fractie verwacht, in de oppositie dan wel in de coalitie.
De lijsttrekker speelt een actieve rol in de campagne.
De lijsttrekker/fractievoorzitter is een verbinder binnen en buiten de fractie, maar weet ook
wanneer hij/zij zaken op scherp moet zetten.
De lijsttrekker/fractievoorzitter moet de hoofdlijn van het PvdA verhaal bewaken, in de
campagne en in de fractie.
De lijsttrekker/fractievoorzitter zet zich actief in voor een goede communicatie tussen fractie
en bestuur, tussen fractie en leden, en tussen fractie en andere afdelingen/gewest/landelijke
PvdA.

