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Inleiding en samenstelling van de fractie 

Een gemeenteraadslid heeft als volksvertegenwoordiger drie primaire taken te vervullen:  
• het vertegenwoordigen van het ‘volk’ door contact te hebben met kiezers, achterban, 

belangengroepen en organisaties;  

• het vaststellen van het gemeentelijke beleid door een visie en mening te vormen over 
onderwerpen, deze in te brengen en samen met anderen te komen tot besluitvorming;  

• het controleren van de uitvoering het beleid en onderwerpen aan de orde te stellen als blijkt dat 
de uitvoering niet goed verloopt of beter kan. 

Bijzondere aandachtspunten voor de samenstelling van de fractie is het streven naar diversiteit in 
brede zin. We denken daarbij aan: 

• een evenwichtige leeftijdsopbouw  

• een evenwichtige verhouding van vrouwen en mannen  

• een goede afspiegeling van kandidaten met een diverse biculturele, religieuze, 
maatschappelijke en sociaaleconomische achtergrond of van verschillend opleidingsniveau, 
geaardheid of met een lichamelijke beperking. 

• de fractie bestaat uit beelddragers die het CDA-gedachtegoed over het voetlicht kunnen 
brengen bij de burger en de verschillende organisaties;  

• de fractie vormt een afspiegeling van de gemeente Apeldoorn, waarbij verschillende 
stadsdelen, wijken en dorpen binnen de gemeente vertegenwoordigd zijn;  

• de fractie beschikt over meerdere inhoudelijke deskundigheden en fractieleden vullen elkaar 
aan in kennis, ervaring en competenties;  

• er is binnen de fractie balans tussen vernieuwing (nieuwe volksvertegenwoordigers) en 
continuïteit (zittende volksvertegenwoordigers).  

Competenties  
Binnen het CDA zijn vier basis- of kerncompetenties geformuleerd die voor iedere rol 
(volksvertegenwoordiger, bestuurder etc.) belangrijk zijn. Dit zijn Authenticiteit, Omgevingsgericht, 
Ontwikkelingsgericht en Uitdragen. Deze competenties sluiten aan bij de richting die het CDA graag op 
wil: verschillende soorten mensen, die naar buiten gericht zijn, die zich continu willen verbeteren en die 
het CDA-gedachtegoed in hun communicatie aansprekend uitdragen.  Daarnaast zijn voor de rol van 
volksvertegenwoordiger nog drie specifieke rolcompetenties toegevoegd, namelijk:  

Beinvloeden 

Het CDA-raadslid bereidt zich goed voor op het debat en onderhandelingssituaties. Hanteert 
verschillende argumenten om zijn/haar verhaal kracht bij te zetten. Luistert en vraagt door om de eigen 
mening en stellingname te verbeteren. Durft te geven en te nemen om zijn doel te bereiken. Maakt 
gebruik van een strategie om anderen te beïnvloeden. 

Communiceren 

Het CDA-raadslid luistert en vraagt door en toont begrip door samen te vatten op inhoud en gevoel. 
Vertaalt wat gezegd is in korte beelden tot een herkenbaar statement voor kiezer en achterban. Drukt 
zich mondeling goed uit. Spreekt vrij en effectief in het openbaar. Weet via verschillende media zijn 
boodschap uit te dragen en zich staande te houden. 

Politieke Sensitiviteit  

Het CDA-raadslid stelt zich het besturen van de gemeente tot hoofddoel en begrijpt dat dit de kern van 
zijn functie is. Hij stelt zichzelf concrete doelen, werkt hier planmatig en efficiënt naar toe en reflecteert 
op zijn werkwijze. Hij neemt besluiten, zet lijnen voor beleid uit en bewaart het overzicht. Hij beschikt 
over een groot leervermogen en bouwt in korte tijd veel dossierkennis op. Hij reduceert de complexiteit 
van vraagstukken tot de kern. Hij zet zich actief in voor het behalen van partij- en collegeresultaten.  

 



Leidinggeven (aanvullend voor de (vice-)fractievoorzitter) 

De fractievoorzitter handelt op grond van visie en opvattingen en is daar consistent in. Stuurt de actie 
aan en maakt de te bereiken doelen duidelijk.  Neemt daarbij de eindverantwoordelijkheid. De 
fractievoorzitter is inspirerend, heeft overwicht en is gezaghebbend. Praat mee over andere 
beleidsterreinen. Leidt het politiek-bestuurlijke proces en anticipeert op gebeurtenissen in de politiek. 
De fractievoorzitter is (één van) de gezichtsbepalers van het CDA in de gemeente.  

Persoonlijkheid  
Uiteraard gaat het niet alleen om het beschikken over de juiste competenties. Een onderzoekende 
houding (nieuwsgierigheid) is bijvoorbeeld ook belangrijk en is een element dat meer in de 
persoonlijkheid van iemand zit. Verbindend vermogen is misschien als kerncompetentie te typeren, 
maar is eigenlijk meer een persoonskenmerk. De centrale vraag is dan: gaat iemand vooral voor zichzelf 
en de eigen mening of ligt de focus vooral op de partij, de samenleving en het bereiken van gezamenlijke 
resultaten?  

Mensen zijn verschillend en dat is ook goed: een divers samengestelde groep is in het algemeen 
effectiever, leuker en kan meer aan. Toch is het belangrijk te weten welke type persoonskenmerken 
gewenst zijn voor een volksvertegenwoordiger. Voorbeelden van gewenste persoonskenmerken zijn:  

• Eerlijk, integer en betrouwbaar;  

• Consistent: zorgvuldige omgang met geboden ruimte, houden aan afspraken;  

• Energiek: hoog energieniveau, gericht op hoogst haalbare;  

• Extravert: gericht op mensen, voorkeur voor mondelinge communicatie en veel prikkels  

• Flexibel: geen moeite met bijstellen en aanpassen; 

• Meningvormend: Kritisch en onafhankelijk, gericht op goede balans tussen de eigen mening en 
die van anderen; 

• Onderzoekend: nieuwsgierig, creatief, gericht op afwisseling, leergierig, Helikopterview; 

• Ratio/gevoel: gericht op ratio en gevoel, niet snel van stuk gebracht, stressbestendig;  

Motivatie  

• Heeft de focus op de partij en de samenleving in plaats van op zichzelf.  

• Beschikt over relevante CDA-ervaring en/of maatschappelijke betrokkenheid.  

• Heeft de juiste motivatie om CDA-raadslid te willen worden.  

• Heeft een reëel beeld van het lidmaatschap van het raadslidmaatschap.  

Profielschets van de CDA-gemeenteraadsfractie 
De fractie heeft drie kerntaken. Daarbij zijn de rollen, taken en posities van de gemeenteraad en het 
college van Burgemeester en Wethouders gescheiden. De CDA-gemeenteraadsfractie 
vertegenwoordigt de burgers en belangenorganisaties in haar gemeente, stelt de kaders voor het beleid 
van het College van Burgemeester en Wethouders en controleert het College van Burgemeester en 
Wethouders op haar beleid en besluiten. Deze drie kerntaken vloeien in elkaar over en eisen van de 
fractie als geheel én van de individuele CDA-gemeentevolksvertegenwoordigers dat zij voldoende 
capabel zijn om deze uit te voeren.  

Een diverse en herkenbare fractie  
Het geheel is meer dan de som der delen. Dat geldt ook voor de CDA-gemeente- raadsfractie. De fractie 
bestaat uit integere, dienstbare, herkenbare, benaderbare en authentieke volksvertegenwoordigers. Alle 
fractieleden kunnen luisteren, het gesprek aangaan met de burgers en als het moet overtuigen en lastige 
besluiten uitleggen. De fractie handelt vanuit het gedachtegoed en geeft vanuit die grondbeginselen 
mede vorm aan gemeentelijk beleid en laat zich hierdoor inspireren.  
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