
 

 

 

Oproep van onafhankelijke kandidaatstellingscommissie voor de 

kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Vind jij het belangrijk dat het goed gaat met alle mensen in onze gemeente? Dat ze gezond 

en gelukkig zijn? Dat ze bij pech kunnen rekenen op een stevig vangnet en liefdevolle hulp 

om er weer bovenop te komen? Dat kinderen niet opgroeien in armoede, maar juist alle 

kansen van de wereld krijgen om zich te ontwikkelen? Wil jij samen met ons rechtzetten, 

wat is scheefgegroeid in Nederland?  

PvdA Landgraaf-Heerlen zoekt enthousiaste kandidaten voor de gemeenteraden van 

Heerlen en Landgraaf voor de periode 2022 – 2026. Volksvertegenwoordigers in hart en 

nieren, die het leuk en belangrijk vinden om de sociaaldemocratische waarden te 

vertegenwoordigen in de gemeenteraad, maar ook in de samenleving.  

Gemeenteraad 

Als gemeenteraadslid zorg je voor de vertaling van onze idealen naar de politieke 

werkelijkheid van de gemeenteraad. Hiervoor zoeken we gedreven sociaaldemocraten die 

zich de komende jaren willen inzetten voor de gemeente. De volledige profielschets voor 

raadsleden tref je hieronder aan.  

Lijsttrekker 

Bij een kandidatenlijst hoort ook een lijsttrekker. De lijsttrekker van de PvdA is het gezicht 

en het boegbeeld van de partij tijdens de verkiezingsstrijd en uiteraard ook daarna. Zij/hij 

voert het team aan tijdens de verkiezingsperiode en heeft de potentie daarna de fractie te 

leiden.  

Proces 

Heb je belangstelling, dan kun je je aanmelden door uiterlijk 17 mei 2021 een email te 

sturen naar Jan Boumans, secretaris van de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie, 

via janboumans1@hotmail.com.  

Geef in de mail aan wat je ambitie is: lijsttrekker, lijstvuller, stemmentrekker of 

stemmenwerver en of je je kandideert voor een verkiesbare plek op de lijst. Van kandidaat 

lijsttrekkers en kandidaten die in aanmerking willen komen voor een verkiesbare plek op 

de lijst, ontvangen wij graag ook een motivatiebrief en een CV. 

Van kandidaat raadsleden wordt verwacht dat zij de erecode en interne bereidverklaring 

ondertekenen. Een exemplaar van deze stukken kun je bij de secretaris van de 

kandidaatstellingscommissie opvragen.  
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In verband met het krappe tijdspad van de kandidaatstellingsprocedure zullen de eerste 

informele kennismakingsgesprekken plaatsvinden vanaf het moment van openstelling van 

de aanmeldprocedure. Na sluiting van de aanmeldtermijn zullen selectiegesprekken 

plaatsvinden die de volgorde van de lijst zullen bepalen.  

Gesprekken met de kandidaatstellingscommissie zullen plaatsvinden onder leiding van 

Aleida Berghorst. De kandidaatstellingscommissie bestaat verder uit Cynthia Veerman, Jan 

Boumans, Miriam Goes en Ineke Reichrath. 

De commissie stelt een lijst voor Heerlen en een lijst voor Landgraaf op, die ter vaststelling 

aan de leden wordt voorgelegd op de ALV.  

Profielschets gemeenteraadslid Landgraaf en Heerlen 2022 - 2026 

Je bent sociaaldemocraat 

• Je vindt het leuk en bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te 

beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden; 

• Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen 

kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit 

(Erecode PvdA).  

Je bent volksvertegenwoordiger 

• Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te 

realiseren; 

• Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte 

van maatschappelijke ontwikkelingen, bovendien heb je een breed netwerk 

binnen de gemeente; 

• Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt 

mensen serieus;  

• Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het 

nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat te verbinden en 

samen te werken; 

• Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede 

mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een 

bewonersavond spreken, een persbericht schrijven en je bent vaardig met 

(sociale) media; 

• Je bent actief in de partij en je hebt voldoende tijd. Raadslid zijn kost gemiddeld 

zo´n 15 tot 20 uur per week.  

Je bent partijlid 

• Je committeert je aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma; 

• Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan 

campagneactiviteiten; 

• Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere 

bestuurslagen in vertegenwoordigd zijn, of je bent in staat dat op te bouwen; 

• Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbindt je hiermee 

aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen. 

Aanvullende competenties kandidaat lijsttrekker 

• Je bent strateeg, teamplayer en leider tegelijk, zowel naar binnen als naar buiten; 

• Je bent in staat om mensen te binden en je bent sociaal vaardig; 

• Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten. 


