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Profielschets van de

CDA-gemeenteraadsfractie

De gemeenteraadsfractie heeft drie kerntaken. Zij:

1 vertegenwoordigt de burgers en belangenorganisaties in haar gemeente; 
2 stelt de kaders voor het beleid van het College van Burgemeester en Wethouders;
3 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 gemeentelijke 
CDA-volksvertegenwoordigers dat zij voldoende capabel zijn om deze uit te voeren. 

Daarbij zijn de rollen, taken en posities van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders 
 gescheiden. 

Een diverse en herkenbare fractie 

Het geheel is meer dan de som der delen. Dat geldt ook voor de CDA-gemeenteraadsfractie. 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 CDA-gedachtegoed en geeft vanuit die grondbeginselen mede vorm aan gemeentelijk beleid en laat 
zich hierdoor inspireren. De fractie werkt als één team, waarbij discussie en reflectie mogelijk is.

Bijzondere aandachtspunten voor de samenstelling van de fractie zijn: 

● streven naar diversiteit in brede zin. Voorbeelden zijn:  
- 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, waarbij verschillende kernen, stadsdelen, wijken en dorpen 
binnen de gemeente vertegenwoordigd zijn; 

● de fractie beschikt over meerdere inhoudelijke deskundigheden en fractieleden vullen elkaar aan in kennis, erva-
ring en competenties; 

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