
 

  PROFIELSCHETS    

 

CDA zoekt …. 

vrouwen en mannen voor de functie van Gemeenteraadslid die tijd en energie willen steken in het 

vertegenwoordigen van de inwoners van de “nieuwe” gemeente Leeuwarden die kiezen voor het CDA. 

Functieomschrijving 

Als CDA raadslid heb je een aantal bijzondere opdrachten.  

Je bent 

 een volksvertegenwoordiger die het belangrijk vindt om burgers actief te betrekken bij het 

beleid van de gemeente Leeuwarden; 

 bereid in het openbaar verantwoording af te leggen over het functioneren van de gemeente en 

de opvattingen van het CDA daarover;  

 op de hoogte wat er onder de bevolking leeft en ziet het als je taak om samen met de fractie 

zaken voor elkaar te krijgen, rekening houdend met de belangen van verschillende partijen 

zoals belangengroepen, andere raadsleden, wethouders en ambtenaren;  

 medeverantwoordelijk voor het gezamenlijk met de fractie controleren van het college van 

burgemeester en wethouders en niet bang om dat kritisch te doen; 

 een medespeler in een groep mensen (fractie) die het gedachtegoed van het CDA wil 

uitdragen. 

 een kandidaat die het Fries tenminste verstaat of bereid is dat leren. 

Kortom: als raadslid heb je een uitdagende én verantwoordelijke taak. Het levert veel sociale contacten 

en ervaringen op, die je ook in het dagelijks leven goed van pas komen. 

 

Profiel 

Die veelzijdigheid van het raadslidmaatschap vraagt nogal wat vaardigheden. Het is belangrijk dat je 

nieuwsgierig, leergierig en maatschappelijk betrokken bent. Verder is het belangrijk dat je bereid en in 

staat bent om nieuwe vaardigheden te leren. 

Je hebt een streepje voor als je: 

 je kunt inleven in verhalen en standpunten van anderen; 

 binnen en buiten de fractie je eigen mening vormt over plaatselijke vraagstukken; 

 gemakkelijk contacten of netwerken weet te leggen;  

 openbare discussies niet uit de weg gaat, en ook open staat voor tegenargumenten; 

 kunt incasseren en relativeren. 

Het spreekt voor zich dat je – als (aankomend) CDA lid - het gedachtegoed en de beginselen van het 

CDA onderschrijft. Als je daarbij beschikt over een creatieve geest en open houding tegenover ideeën 

van anderen, dan ben jij de vrouw of man die we zoeken. 

Verwachtingen van de kandidaten. 

Dat ze een actieve bijdrage leveren aan de verkiezingscampagne en dat ze ook na de verkiezingen 

bereid zijn zich in te zetten voor CDA Leeuwarden, bijvoorbeeld door  mee te doen met werkbezoeken 

en een bijdrage te leveren aan meningsvormende discussies. 

Wat bieden wij? 

We hebben nog even de tijd tot de volgende raadsverkiezingen in november 2017. Die tijd willen we 

gebruiken om je actief ervaring op te laten doen en om je, als dat nodig is, hierbij goed te begeleiden 

zodat je goed voorbereid aan je toekomstige raadslidmaatschap kunt beginnen.  
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Heeft u/heb je belangstelling? 
Voor desgewenst nadere informatie kun je contact opnemen met: 

Theo Joosten (voorzitter van CDA Afdeling Leeuwarden), 

tel.: 06-51616730 of per email tjoosten@planet.nl   of met  

Taco Osinga (secretaris CDA Leeuwarderadeel) 

tel.: 06 27154787  of per email  taco@osinga.frl 

 

Procedure 

Van geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd dat zij voor 1 maart 2017 schriftelijk of per email 

een sollicitatiebrief sturen met motivatie en cv naar de voorzitter van de Vertrouwenscommissie: 

Theo Boelens : cdavcleeuwarden@gmail.com 

Daarvoor in aanmerking komende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de 

Vertrouwenscommissie. 
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