
Profielschets gemeenteraadslid
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen waarbij een nieuwe gemeenteraad voor Groningen
wordt gekozen. Wij vragen van raadsleden dat zij de belangen en de problematiek van zowel de grote
stad alsook van de dorpen moeten willen en kunnen behartigen en aanpakken. Daarnaast ben je als
raadslid een volksvertegenwoordiger en moet je contact kunnen leggen met de inwoners en
organisaties van onze gemeente. Je bent te allen tijde een representant van de PvdA en draagt de
sociaaldemocratische waarden uit in woord en daad.

Sociaal-democratie
De PvdA is een brede partij met vele stromingen en over vrijwel alles valt te discussiëren. Maar aan
de kernwaarden die ons binden (solidariteit, emancipatie, vrijheid, democratie, rechtvaardigheid,
duurzaamheid) doen we geen concessies. We verwachten van alle PvdA-politici bovenal dat ze hun
handelen op deze beginselen baseren en er loyaal aan zijn.

Als gemeenteraadslid beschik je minimaal over de onderstaande competenties:
- je bezit een sociaaldemocratisch kompas,
- je neemt innovatieve en progressieve (beleids-)ideeën mee,
- je bezit een maatschappelijk netwerk,
- je bent  toegankelijk voor alle lagen van de bevolking,
- je bent je bewust van je  rol binnen de vereniging,
- Je  stelt  het algemeen belang, en niet jezelf, voorop,
- je  bent je in hoge mate bewust van integriteitseisen en handelt hiernaar,
- begrijpt de sociale media en weet hiermee om te gaan.

De PvdA Groningen zoekt naar raadsleden die:
- een afspiegeling zijn van de Groningse bevolking,
- in staat zijn om zowel in de raad als daarbuiten samen te werken  met andere partijen en
organisaties, teneinde onze idealen dichterbij te brengen,
- in staat zijn zelfstandig maatschappelijke relevante thema’s te agenderen,
- kunnen samenwerken en relativeren- het belang van haar inwoners voorop zet,
- een zichtbaar sociaal democratisch gezicht zijn en transparant opereren,
- zich gemeenschappelijk verantwoordelijk voelen voor (fractie)resultaten,
- het College van Burgemeester en Wethouders kunnen controleren,
- niet alleen kijken naar de korte termijn, maar ook naar de toekomst.

De PvdA Groningen wil kandidaten met karakter, personen die in de samenleving staan en bruggen
kunnen slaan met de inwoners. Dit doe je door kennis, kunde, nieuwsgierigheid en empathie.
Mensen die zowel het politieke spel beheersen, maar ook het inhoudelijke papierwerk niet schuwen.
Dit vergt tijd (20 uur per week) en discipline (maandag fractieoverleg en woensdag raad). De PvdA
zoekt topkandidaten die kunnen samenwerken en een gezonde dosis humor hebben.

Herken jij jezelf in de hierboven beschreven profielschets? Zie jij in jezelf de sociaaldemocraat van de
21ste eeuw? En woon jij op 16 maart 2022 in de gemeente Groningen? Stuur dan voor 1 september
2021 een motivatiebrief met je cv naar de kandidaatstellingscommissie via e-mailadres
kandidaat2022@pvdagroningen.nl. De commissie zal haar selectieprocedure in drie rondes houden,
waarbij geschikte kandidaat-raadsleden alle drie de rondes aanwezig dienen te zijn. Wij vragen aan
kandidaat-raadsleden die worden uitgenodigd voor de tweede ronde om een verklaring omtrent
gedrag (VOG) te overhandigen aan de commissie en een ondertekende interne bereidverklaring. De
definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt op de algemene
ledenvergadering van 11 november 2021 door de leden vastgesteld.
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