DOE JIJ MEE?

PROVINCIE UTRECHT

VERKIEZINGEN
15 MAART 2023

“Wil jij je als volksvertegenwoordiger
inzetten voor de mensen in de provincie
Utrecht? Solliciteer dan voor de CDAkandidatenlijst voor de Provinciale Staten
van Utrecht en de Waterschappen in
Utrecht. Energie, landbouw, wonen,
natuur, mobiliteit, waterbeheer, etc. Het
zijn allemaal vraagstukken die het leven
van mensen elke dag raken. Daar verschil
in kunnen maken draagt bij aan een sterke
en mooie provincie. Neem jij je
verantwoordelijkheid in de Staten of in het
Waterschap of ben je nieuwsgierig? Lees
dan snel verder!”

CDA Provincie Utrecht zoekt dus….
kandidaten voor de Provinciale Staten en Waterschappen
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), waterschap
Rivierenland, waterschap Vallei & Veluwe en het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. Kandidaten die tijd en energie willen steken
in het vertegenwoordigen van de inwoners van onze provincie.
Aanmelding
Geïnteresseerden voor één van deze functies dienen per email te
solliciteren door het inzenden van een motivatiebrief en een CV naar de
secretaris van het CDA Provincie Utrecht (Rick Tigelaar via
utrecht@cda.nl). De sluitingstermijn is 18 mei 2022 om 12.00 uur.
De vertrouwenscommissies (voor Provinciale Staten en voor waterschap
HDSR) zullen je sollicitatie beoordelen en je uitnodigen voor een gesprek.
Deze gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden in juni 2022. De
vertrouwenscommissies doen een voorstel voor de kandidatenlijsten.
Vervolgens zal het Dagelijks Bestuur van de provincie Utrecht een
voordracht doen aan de Algemene Ledenvergadering (najaar 2022).
Voor de overige drie waterschappen geldt dat de provinciale afdelingen
van Noord-Holland (AGV), Zuid-Holland (Rivierenland) en Gelderland
(V&V) in de lead zijn. Sollicitaties gaan dus via deze afdelingen. Het
provinciale bestuur van Utrecht is wel betrokken bij de samenstelling van
deze drie kandidatenlijsten en stelt het op prijs als je ons jouw interesse
ook kenbaar maakt. Dit kan bij de secretaris Rick Tigelaar.
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Competenties en
functie-eisen
CDA-gedachtegoed actief
uitdragen en doorvertalen
naar herkenbare CDApolitiek in Staten en
Waterschappen
actief in de samenleving
deskundigheid in de
relevante beleidsterreinen
samenwerken
communicatief
beschikbaar voor 4 jaar
inzetbaar bij campagne
lid van CDA
onbesproken gedrag (VOG)
Statenleden 10-15 uur per
week beschikbaar
Waterschappers 10 uur per
week beschikbaar
bereid tot volgen scholing

Vragen of nadere informatie:
Voor interesse in de Provinciale
Staten van Utrecht kun je
contact opnemen met Harry
Blume, vice-voorzitter CDA
Provincie Utrecht
(j.h.blume@outlook.com).
Voor interesse in de vier
waterschappen kun je contact
opnemen met Hans Slooijer,
DB-lid CDA provincie Utrecht
(jslooijer@gmail.com).

