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De PvdA van Heumen is op zoek naar kandidaat raadsleden. Ben of ken je iemand die in de 

gemeente en de gemeenteraad het sociaaldemocratische geluid wil laten horen: Meld het: 

heumen.pvda@gmail.com   

Wie zoeken we?  

De PvdA Heumen wil in de gemeente en de gemeenteraad het sociaaldemocratische geluid laten 

horen. Solidariteit, ondersteuning van zwakkeren (bestaanszekerheid), vrijheid, antidiscriminatie, 

duurzaamheid, democratie, solidariteit, toegankelijkheid, rechtvaardigheid, vooruitgang, gelijke 

kansen, verheffing, het recht op een fatsoenlijk bestaan en goed werk. PvdA-raadsleden doen hun 

werk in de gemeenteraad vanuit deze beginselen. Ze werken in een team. Voor solisten is geen 

plaats. Het raadswerk vraagt lef. Een raadslid doet zijn werk in het belang van de inwoners en van de 

gemeente. 

We streven naar een diverse samenstelling van de kandidatenlijst, naar achtergrond, ervaring, 

competenties en karakter. Voorop staat de maatschappelijke betrokkenheid en het 

verantwoordelijkheid willen dragen voor besluiten in het belang van de gemeente en haar inwoners.  

Onze raadsleden voelen zich verbonden met hun gemeente en alle mensen die daar samenleven. 

Raadsleden zijn voor de PvdA volksvertegenwoordigers die door hun visie en hun kennis van de 

gemeente en van de situatie van de bewoners in de gemeente keuzes maken die ze kunnen 

verantwoorden. 

Wat verwachten we?  

Van raadsleden verwachten we politiek inzicht en kennis van de lokale, regionale en landelijke 

politiek bestuurlijke verhoudingen. Wie raadslid wil zijn, heeft een visie op de politiek en de 

samenleving en kan politiek-strategisch analyseren en opereren.   

 Als raadslid neem je beslissingen over de (toekomstige) inrichting van Heumen, over het 

functioneren van de gemeente, over de ruimte voor ondernemingen en instellingen, over de 

ontwikkeling en ondersteuning van de inwoners en over allerlei andere onderwerpen. Je begrijpt de 

belangen van de inwoners en bent in staat om belangen – ook als die tegengesteld zijn – tegen 

elkaar af te wegen, keuzes te maken en jouw keuze te verantwoorden. Als raadslid heb je concrete 

ideeën voor je gemeente en je neemt – mede op basis van de signalen van bewoners - (beleids-

)initiatieven. Je controleert actief en kritisch het college van burgemeester en wethouders en werkt 

in de gemeenteraad samen met andere fracties. Je legt publiekelijk en actief verantwoording af over 

je eigen functioneren.  Je kunt de standpunten van de PvdA-fractie op overtuigende wijze 

verwoorden, ook in moeilijke situaties 

Wie ben je? 

Je bent lid van de PvdA of bent bereid dit onmiddellijk te worden. Je woont in de gemeente 

Heumen. Je hebt een aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid en staat achter 

het sociaaldemocratische gedachtegoed. Je bent bereid tijd en energie te investeren in raadswerk, 
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fractiewerk en partijwerk. Je legt gemakkelijk contacten en neemt initiatieven. Je hebt kennis en 

ervaring die van belang zijn voor het werk van de fractie. Je bent bereid om je kennis en 

vaardigheden aan te scherpen in opleidingen en trainingen van de partij.  

Hoeveel tijd kost het je?  

Voor het vervullen van de taak als raadslid dien je over tijd te beschikken. In Heumen vergadert de 

fractie ongeveer één keer per twee weken. De gemeenteraad vergadert elke zes weken   - op dit 

moment op de donderdagavond. Daarnaast nemen gemeenteraadsleden deel aan commissies en 

vraagt de voorbereiding van deze vergaderingen tijd – o.a. lezen van stukken - evenals het bijwonen 

van bewoners- en partijbijeenkomsten alsmede de gesprekken met bewoners en organisaties.  

Is er een vergoeding?  

Raadslid word je uit overtuiging. Je doet het naast je werk en het kost je dus vrije tijd. 

Gemeenteraadsleden ontvangen uit de gemeentekas een vergoeding. Het is geen salaris. Er is dus 

geen afdracht van sociale lasten, er is geen pensioenvoorziening en bij beëindiging van het 

raadslidmaatschap is er geen aanspraak op WW. De vergoeding voor een raadslid is afhankelijk van 

de grootte van de gemeente. Op de website van de overheid is te vinden wat de hoogte van de 

vergoeding en van de onkostenvergoeding is. Over de vergoeding moet loonheffing worden betaald. 

De hoogte hiervan is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Elk fractielid betaalt een bijdrage 

aan de PvdA Heumen en aan het Centrum Lokaal Bestuur (CLB). 

Interesse?  

Wil je eerst nog wat meer informatie? De kandidaatstellingscommissie vertelt je graag meer over dit 

profiel en de kandidaatstellingsprocedure maar ook over de mogelijkheden van het volgen van 

introductiecursussen en andere ontwikkelingsmogelijkheden. Zij kunnen je ook in contact brengen 

met de huidige raadsleden. Die kunnen je meer vertellen over het werk in de raad in de afgelopen 

jaren.  

 Als je interesse hebt om gemeenteraadslid te worden voor de PvdA meld je dan aan bij de Afdeling 

Heumen van de PvdA via het e-mailadres: heumen.pvda@gmail.com  Je aanmelding dient uiterlijk 

op 15 oktober 2017 binnen te zijn. 

Na ontvangst van je aanmelding krijg je informatie over de verdere procedure, cruciale data etc.  

Elke kandidaat tekent vóór toelating tot de selectieprocedure de Erecode van de PvdA en de Interne 

Bereidverklaring. Deze zijn op te vragen via het e-mailadres: heumen.pvda@gmail.com 

Als we behoefte hebben aan nadere informatie, nemen we contact op.  
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