PROFIELSCHETSEN GR2018 PVDA HAARLEM
Dit zijn de definitieve profielschetsen van de PvdA Haarlem voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2018. Het eerste concept werd onder de leden van de PvdA Haarlem verspreid met als doel om reacties te
verzamelen. Ook is het eerste concept besproken met de fractie en wethouder. Mede op basis van de
ontvangen reacties zijn de definitieve concept profielschetsen opgesteld. Deze profielen zijn besproken en
vastgesteld tijdens de ALV van 1 februari 2017.

PROFIELSCHETSEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op
zeggenschap - het is de rode draad van de sociaaldemocratie in de strijd voor een rechtvaardige wereld.
Volksvertegenwoordigers en bestuurders van de PvdA beschouwen dit als hun belangrijkste opdracht. Elke
dag opnieuw zetten zij zich in voor een goede toekomst voor iedereen. Door samen te werken, door mensen
zeggenschap te geven en door mensen te steunen als zij dat nodig hebben.
In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De PvdA is op zoek naar Haarlemmers die zich
verkiesbaar willen stellen voor de gemeenteraad of die interesse hebben in het vervullen van de functie van
wethouder als de PvdA na de verkiezingen toetreedt tot het college van B&W. Hieronder wordt beschreven
wat wij van onze politici verwachten.

POLITICI VAN DE PVDA
Of het nu gaat om gemeenteraadsleden (volksvertegenwoordigers) of wethouders (bestuurders), politici van
de PvdA Haarlem herken je meteen. Zij kennen Haarlem door en door, zij stellen mensen centraal en zij
handelen vanuit herkenbare sociaaldemocratische waarden. Politici van de PvdA stellen zich dienstbaar op.
Dienstbaar aan de stad en haar inwoners, aan de partij en haar partners, en aan de lokale democratie.
Politici van de PvdA zijn betrouwbaar en integer en handelen hiernaar in woord en daad.
Politici van de PvdA:
• Bedrijven politiek vanuit waarden en dragen bij aan de herkenbaarheid van de PvdA.
• Onderschrijven het lokale verkiezingsprogramma en het landelijk beginselprogramma van de PvdA en
zijn in staat dit te vertalen naar het leven van Haarlemmers.
• Leggen verantwoording af over hun handelen aan Haarlemmers, de kiezers en de leden van de PvdA.
• Hebben kennis van de PvdA als politieke vereniging en haar interne organisatie.
• Erkennen het belang van dualisme en zijn zich bewust van de verschillende taken en
verantwoordelijkheden van zowel de volksvertegenwoordigers als het stadsbestuur.
• Onderschrijven het belang en voegen zich naar democratische besluitvorming en genomen besluiten.
• Werken aan hun ontwikkeling en nemen deel aan (landelijke) scholings- en netwerkbijeenkomsten.
• Nemen deel aan activiteiten van de afdeling zoals overleggen van werkgroepen, bestuurs- en
ledenbijeenkomsten en de permanente campagne.
• Onderschrijven de interne bereidverklaring en de erecode van de PvdA.
• Zijn lid van de PvdA, hebben geen betalingsachterstanden en zijn bereid de landelijke en lokale
aanvullende contributies te voldoen.

FRACTIE
De fractie bestaat uit de gemeenteraadsleden en de schaduwraadsleden van de PvdA. Samen
vertegenwoordigen zij de PvdA in de gemeenteraad en de bijbehorende commissies. Fractieleden verdelen
de onderwerpen waarover zij, namens de PvdA-fractie het woord voeren. De standpunten worden in
onderling overleg bepaald, wanneer nodig bij meerderheid van stemmen. De fractie kan zich in haar werk
laten ondersteunen door een fractiemedewerker.
De fractie van de PvdA:
• Laat zich in haar werk voeden door de stad en de ervaringen van Haarlemmers.
• Is geworteld in de haarvaten van de stad en werkt, binnen én buiten het stadhuis, samen met
Haarlemmers en maatschappelijke organisaties in de stad aan het realiseren van de politieke idealen
van de PvdA.
• Is zodanig samengesteld dat zij de Haarlemse samenleving goed kan vertegenwoordigen. Dit komt
mede tot uitdrukking in sekse, leeftijdsopbouw, geografische spreiding over de stad, mensen met een
Nederlandse of een migratieachtergrond en diversiteit in opleidings- en (werk)ervaringsachtergrond.
• Beschikt over kennis en/of affiniteit met de (actuele) onderwerpen die in Haarlem (gaan) spelen.
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Bestaat uit fractieleden wiens kwaliteiten elkaar aanvullen.
Bestaat uit fractieleden met ervaring als (schaduw)gemeenteraadslid én uit nieuwkomers.
Werkt als team; fractieleden voelen zich verbonden met het werk van de ander en zijn bereid om elkaar
te ondersteunen. Open communicatie en onderling respect kenmerken de onderlinge verhoudingen.
Biedt ruimte aan fractieleden om, met betrekking tot principekwestie, afwijkende standpunten in te
nemen en hierover open te communiceren naar buiten. Fractieleden dienen hierin vanzelfsprekend
terughoudend te zijn. Dienstbaarheid aan de fractie als geheel vormt het uitgangspunt.
Werkt planmatig en gestructureerd aan de realisatie van het verkiezingsprogramma en, wanneer van
toepassing, het coalitieakkoord. De fractie monitort de voortgang en legt hierover verantwoording af aan
de leden van de afdeling.
Bouwt en onderhoudt een maatschappelijk netwerk om het profiel van de PvdA onder de Haarlemmers
te versterken.
Kan zich laten ondersteunen door schaduwraadsleden. Schaduwraadsleden zijn onderdeel van de
fractie en nemen namens de fractie deel aan de commissievergaderingen. Hiervoor in aanmerking
komen niet gekozen kandidaten die op volgorde van de kandidatenlijst voor deze taak worden gevraagd.

GEMEENTERAADSLID
Gemeenteraadsleden van de PvdA weten wat er speelt in de stad en hebben een visie op wat er de
komende jaren moet gebeuren om het leven van Haarlemmers te verbeteren. Zij vertegenwoordigen de
kiezers van de PvdA en hebben concrete ideeën over hoe de politieke idealen van de PvdA in de praktijk
kunnen worden toegepast. Onze gemeenteraadsleden komen in actie als zij onrecht zien. Samen met
anderen nemen zij, zowel binnen als buiten het stadhuis, het initiatief om het leven van Haarlemmers te
verbeteren. In de gemeenteraad stellen zij de kaders vast voor de uitvoering van beleid. Zij controleren
actief, kritisch én constructief het Haarlemse stadsbestuur.
Gemeenteraadsleden van de PvdA:
• Stellen zich open op naar anderen en zijn benaderbaar voor Haarlemmers.
• Dragen het verkiezingsprogramma geloofwaardig en zichtbaar uit onder de Haarlemmers en
maatschappelijke organisaties.
• Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en zetten actief sociale media in.
• Zijn teamspelers en zetten zich samen met de andere fractieleden in voor het bereiken van gezamenlijke
doelen.
• Besteden 20-25 uur per week (overdag, ’s avonds en in het weekend) aan hun taak als
volksvertegenwoordiger en ontvangen hiervoor een (wettelijke) vergoeding.
• Weten hoe de gemeente functioneert of zijn in staat zich dit vlug eigen te maken.
• Maken onderdeel uit van een groter politiek geheel, een landelijke partij die op meerdere niveaus
vertegenwoordigd is. Het fractielid onderhoudt contact met partijgenoten.
• Stellen hun zetel ter beschikking in het geval zij, om welke reden dan ook, de fractie verlaten.
• Voldoen aan alle eisen die de gemeentewet stelt aan gemeenteraadsleden.
• Kunnen maximaal drie opeenvolgende periodes of twaalf jaar raadslid zijn, tenzij er naar oordeel van de
adviescommissie kandidaatstelling zwaarwegende redenen zijn om voor een volgende periode in die
functie in aanmerking te komen.

LIJSTTREKKER / FRACTIEVOORZITTER
De lijsttrekker van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt rechtstreeks gekozen door de leden en
is de politiek leider van de PvdA Haarlem. Na de verkiezingen wordt de lijsttrekker fractievoorzitter. Deze
combinatie van taken en verantwoordelijkheden vraagt om politiek gevoel en leidinggevende capaciteiten.
De lijsttrekker en fractievoorzitter is strateeg, teamspeler en leider tegelijk. Zowel binnen de fractie of de
afdeling, als naar de stad en andere partijen in de gemeenteraad. Tijdens de verkiezingscampagne is de
lijsttrekker hét gezicht van de PvdA. Na de verkiezingen geeft de fractievoorzitter leiding aan de fractie. De
fractievoorzitter zorgt ervoor dat de fractie als team functioneert, de fractieleden op hun eigen kwaliteiten
worden ingezet en dat afspraken worden nagekomen. De lijsttrekker / fractievoorzitter heeft in het politieke

debat een voortrekkersrol. De fractievoorzitter bewaakt de samenwerking met andere partijen in de raad en
onderhoudt de relatie met de wethouders. Samen met de afdelingsvoorzitter voert de fractievoorzitter
jaarlijks functioneringsgesprekken met de fractieleden (en wanneer van toepassing met de wethouder).
De lijsttrekker / fractievoorzitter:
• Kan uitstekend (onder)handelen en communiceren vanuit de waarden van de PvdA.
• Heeft een goed ontwikkeld politiek gevoel, is een sterke debater en onderhandelaar.
• Heeft leidinggevende capaciteiten, is in staat mensen te binden en van de fractie een team te maken
waarin er ook voor individuele fractieleden ruimte is om zich persoonlijk te profileren.
• Neemt alles afwegende verantwoorde beslissingen of onderneemt actie; zelfs als niet alle feiten,
gevolgen of alternatieven bekend zijn of als er conflicterende belangen zijn.
• Heeft geen ambitie om gedurende deze periode (2018-2022) wethouder te worden.

WETHOUDER
Wethouders hebben te maken met een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld van de ambtelijke
organisatie tot individuele burgers, van de gemeenteraad tot maatschappelijke organisaties en van het
bedrijfsleven tot provinciale en landelijke overheid. De wethouder heeft een eigen portefeuille van
onderwerpen waarvoor politieke verantwoordelijkheid wordt gedragen. De wethouder onderhandelt in de
coalitie, ligt onder een vergrootglas bij de media, neemt beslissingen op strategisch niveau, toont
betrokkenheid bij de maatschappij en gaat in gesprek met de mensen in de wijken over gemeentelijke zaken
die hen aangaan.
De wethouder van de PvdA:
• Is betrokken bij de Haarlemmers en stelt zich open en benaderbaar op.
• Heeft ruime politieke ervaring en bestuurlijke capaciteiten, kan goed in een team functioneren, is een
ervaren debater en sterke onderhandelaar.
• Bereikt resultaten door samen te werken met Haarlemmers en maatschappelijke organisaties, zonder
daarbij de eigen inzet uit het oog te verliezen.
• Zorgt voor draagvlak onder bewoners, uitvoerders en politici door te inspireren en motiveren.
• Legt niet alleen verantwoording af aan de gemeenteraad, maar ook aan de stad.
• Heeft kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de stad en onderwerpen die voor de PvdA en haar
kiezers van groot belang zijn: werk, sociaal beleid, zorg en wonen.
• Kan zich snel inwerken op beleidsterreinen die minder bekend zijn.
• Is daadkrachtig en resultaatgericht, zowel in het politieke debat als binnen de gemeentelijke organisatie.
• Heeft strategisch inzicht, kan inschatten wat de gevolgen van handelen zijn en signaleert tijdig de risico’s
van zaken.
• Kan goed met de (sociale)media overweg en draagt bij aan de herkenbaarheid van de PvdA.
• Is representatief, communicatief en sociaal zeer vaardig; in álle situaties waarin als wethouder wordt
gehandeld.
• Is betrokken bij de vereniging en heeft een gezichtsbepalende rol voor de vereniging op lokaal niveau.
• Heeft in de afdeling een voortrekkersrol, zowel in het politieke debat, als tijdens (campagne)activiteiten.
• Kan zich ook in drukke tijden vrijmaken en is zich bewust van de tijdelijkheid van de functie.

