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Het spreekt voor zich dat bij de fractie het sociaaldemocratische gedachtegoed leidend is. Daarnaast 
moet de fractie, zoveel mogelijk, een afspiegeling te zijn van de Hilversumse samenleving. In de 
samenstelling van de fractie dient een daarmee in overeenstemming zijnde evenwichtige spreiding 
plaats te vinden van mannen en vrouwen, van jongeren en wat ouderen, van Nederlandse en niet-
Nederlandse afkomst. Tevens moet er bij verkiezingen een redelijke doorstroming plaatsvinden om 
enerzijds nieuwe mensen de kans te geven, maar de bestaande ervaring niet te verliezen. 

De opgedane ervaring en kennis binnen de huidige fractie1 is belangrijk vanwege de behoefte aan 
continuïteit. Tegelijkertijd is vernieuwing nodig om verstarring te voorkomen en kansen te bieden om 
nieuwe en andere kwaliteiten in de fractie te krijgen.  

Dit streven naar afspiegeling en evenwicht in de fractie is ondergeschikt aan de eisen waaraan 
individuele kandidaten dienen te voldoen, maar ook aan de kwaliteit van de individuele fractieleden, en 
die van de fractie als collectief. Met andere woorden: kwaliteit staat voorop! 

Alle fractieleden zijn politieke allrounders maar ieder voor zich zal enige specialismen hebben in 
portefeuilles waarmee in de politieke markt een inhoudelijk profiel wordt opgebouwd. In ieder geval 
moet de fractie leden hebben die zich verdiepen in de politieke aspecten van de gemeentefinanciën en 

het grondbeleid, van de inrichting van de openbare ruimte en het stedelijk beheer (incl. natuur en 
milieu), van de stedelijke ontwikkeling en de woningbouw, van werkgelegenheidsbeleid, economische 
ontwikkeling en sociale wetgeving, van communicatievraagstukken en van veiligheid, welzijn en zorg. 
Alle fractieleden onderhouden zelfstandig contacten met wethouders en raadsleden van andere 
fracties. Ze bewegen zich individueel en collectief in een zo intensief mogelijk netwerk van 
maatschappelijke contacten buiten het stadhuis. Alle fractieleden zijn in staat om de 
sociaaldemocratische beginselen, en de daaruit voorvloeiende politieke standpunten van de fractie en 
de Hilversumse PvdA, vloeiend en met overtuigingskracht uit te dragen. 

Alle fractieleden dienen in staat te zijn om op volwaardige wijze deel te nemen (liefst leiding te geven) 
aan werk-, toezicht- en onderzoeksgroepen die tijdens de gemeenteraadsperiode worden ingesteld. 

De fractie bepaalt haar eigen politieke prioriteiten op basis van het haar gegeven politiek mandaat, 
maar alle fractieleden zijn tevens ten volle bereid verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering 
van de Hilversumse PvdA, over de volle breedte van het gevoerde beleid. 

De fractievoorzitter is specifiek verantwoordelijk voor de strategisch-bestuurlijke afstemming van de 
verschillende inhoudelijke portefeuilles en treedt op als politiek leider en als het gezicht van de 
Hilversumse PvdA. 

Het gaat er ook om dat in een fractie wordt samengewerkt en er een goede mix in kwaliteiten aanwezig 
is. De één is beter in dit, de ander beter in dat. Je moet elkaar ook de ruimte geven en iemand het 
succes gunnen. Dat succes straalt tenslotte ook af op de hele fractie. De onderstaande stijlen kunnen 

een handreiking zijn om te beoordelen of er voldoende diversiteit is in de toekomstige fractie. NB: het 
zijn prototypen, er is altijd een mix, het omschrijft extremen. 

  

                                                           
1 Onder huidige fractie verstaan we de fractie- en de steunfractieleden. 
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Gevraagde kwaliteiten en ervaringen van de fractieleden 

Een schaap met vijf poten bestaat niet, ieder fractielid heeft eigen sterke en minder sterke punten en 
specialiteiten. Als straks de fractie wordt samengesteld is het belangrijk dat er een goede 
samenwerking ontstaat, waarbij ieder vanuit de eigen kwaliteit, vanuit datgene waarin hij / zij sterk is, 
en vanuit een eigen stijl, zijn / haar steentje bijdraagt aan het teamresultaat. Het is dus niet mogelijk 
om het ideale raadslid te beschrijven. Wel is het mogelijk een aantal minimale eisen op te stellen. De 
belangrijkste eisen zijn: 
 

Teamspeler Is in staat en heeft de intentie om in teamverband te werken. 

Waarden gedreven Is door sociaaldemocratische waarden gedreven.  

Politiek boegbeeld Treedt op als een van de boegbeelden van de Hilversumse PvdA. 
Heeft aantoonbare affiniteit met de sociaaldemocratie. Loopt 
voorop bij het voeren van campagne en is actief bezig met het 

uitleggen van standpunten en opvattingen, zowel bij 
verkiezingscampagnes als tussentijds. Kan zichzelf, de Partij van de 
Arbeid lokaal en nationaal profileren en heeft als 
volksvertegenwoordiger een sociaal gezicht. 

Relevant netwerk Heeft bij voorkeur een netwerk van contacten in de gemeente en 
/ of in de partij en is in staat dat wat leeft in Hilversum naar 
politiek te vertalen. Beschikt (kan beschikken) over een heldere 
achterban. Heeft ideeën om deze achterban te bereiken en te 
betrekken bij het politieke werk.  

Is in staat een goed netwerk te organiseren en mensen te 
activeren. 

Bestuurlijke ervaring Heeft bij voorkeur enige ervaring in besturen van maatschappelijke 

organisaties, verenigingen, e.d.. 

Communicatief vaardig Legt makkelijk contacten en kan luisteren naar burgers. Is 
gemakkelijk aanspreekbaar en bereikbaar. Heeft goede sociale en 
communicatieve vaardigheden, en een goede mondelinge en 
schriftelijke taalvaardigheid. 

Deskundig Bezit bij voorkeur (ervarings-)deskundigheid op één of meer 
terreinen van het gemeentelijk beleid.  

Professioneel Kan zowel vooraf kaders stellen als achteraf bestuurders 

controleren. Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en besluiten op 
hoofdlijnen nemen. 

Leergierig Is in staat relevante kennis te vergaren en heeft daarbij een 
gezonde dosis nieuwsgierigheid. 
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Integer Is in woord en daad integer. Is volledig transparant in handelen en 

legt daar verantwoording over af. 

 

 

Randvoorwaarden voor fractieleden 
 

Beschikbaarheid Heeft voldoende energie en tijd en is bereid minimaal 16 uur per week 
te besteden aan het raadswerk. 

Samenwerken Heeft de wil en de kwaliteiten om met individuele partijgenoten, 

fractieleden, bestuursleden en andere partijorganen samen te werken. 

Functioneren Is bereid mee te werken aan functioneringsgesprekken met zowel de 
fractievoorzitter als met het afdelingsbestuur. 

Onderschrijving Onderschrijft het verkiezingsprogramma. 

Actieve bijdrage Is bereid in werkgroepen van afdeling en fractie plaats te nemen en 
deel te nemen aan PvdA-activiteiten. 

Afdracht Draagt voor het functioneren van de PvdA afdeling Hilversum jaarlijks 
2,5% van de bruto jaarwedde + onkostenvergoeding af. Dit percentage 
is op voorstel van het Partijbureau bepaald. In afwijking van wat 
landelijk gebruikelijk is bij de PvdA wordt deze verplichte bijdrage 
getrapt via de fractie aan de afdeling betaald. Indien de fractie anders 
besluit, ontheft dit de individuele raadsleden niet van hun verplichting 
af te dragen. Het raadslid dient in dat geval de bijdrage rechtstreeks 
aan het afdelingsbestuur te betalen. Indien het congres van de PvdA 
een besluit neemt m.b.t. de afdracht van gemeenteraadsleden en het 
afdrachtspercentage wijkt af van het percentage dat in deze tekst is 

opgenomen, dan wordt het percentage overgenomen dat op het 
partijcongres is vastgesteld. 

Zetel-afdracht Stelt zijn / haar zetel beschikbaar ingeval hij / zij uit de fractie of de 
partij stapt. 

Campagne voeren Zal naast de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen ook aan 
iedere andere verkiezingscampagne een trekkende en stimulerende rol 
vervullen. Hij / zij beschouwt het als verantwoordelijkheid om de PvdA 
in Hilversum te profileren, en bij verkiezingen campagne te voeren in 

Hilversum. 

Financiën Is bereid de fractie en het CLB financieel te ondersteunen uit de 
vergoeding die hij / zij voor het raadswerk ontvangt. Heeft de eigen 
landelijke contributie volledig en zonder onderbreking betaald. 
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Onafhankelijk Bekleedt geen functies die in de Gemeentewet onder hoofdstuk 2, 

artikel 13 staan beschreven. 

Accordering Is bereid om de interne bereidverklaring kandidaatstelling 
gemeenteraden te ondertekenen. 

 


