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A. Statuten

(zie bijlage 1)
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B. Partijreglement
Artikel 1: Doel van de vereniging
De vereniging Lokaal Belang GVS heeft, als politiek 
onafhankelijke groepering, het doel om haar
politieke programma te verwezenlijken. De vereni-
ging is landelijk en provinciaal niet politiek 
gebonden. Het werkgebied is de gemeente Oude 
IJsselstreek. De vereniging tracht dit te bereiken 
door uit haar leden kandidaten aan te wijzen, die 
zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. Raadsleden handelen naar persoonlijk 
inzicht en onder eigen verantwoordelijkheid, waar-
bij ze een constructief, vooruitstrevend beleid voor-
staan in het belang van de gemeenschap. Basis 
hiervoor is het door de algemene ledenvergadering 
goedgekeurde partijprogramma.

Artikel 2:Taak van de leden
Een constructieve, positieve bijdrage ten opzichte 
van de vereniging. Van de leden wordt verwacht het 
binnen de gestelde termijn voldoen van de door de 
ledenvergadering vastgestelde contributie. 

Artikel 3: Bestuursverkiezing
1. Het bestuur wordt gekozen op de ledenvergade-
ring.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden.
3. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door 
het bestuur of door tenminste 5 leden.
4. Een rooster van aftreden wordt op de ledenver-
gadering vastgesteld.
5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn 
verkiezing af volgens een door het bestuur bij te 
houden rooster. Aftredende bestuursleden zijn ter-
stond herkiesbaar voor een volgende periode van 4 
jaar.
6. Een raadslid of lid van het college kan geen be-
stuursfunctie bekleden.
7. Tussentijds opengevallen plaatsen in het bestuur 
blijven tot de eerstvolgende vergadering onvervuld. 
De nieuw gekozen bestuursleden nemen zitting 
voor de zittingsduur van hen in wiens plaats zij ge-
kozen zijn.

Artikel 4: Boekjaar
Het boek- en verenigingsjaar loopt gelijk met het 
kalenderjaar te weten van 1 januari t/m 
31 december.

Artikel 5 :Taken en verantwoording bestuur
1. De leiding van de partij, 
2. het beheer van de geldmiddelen, 
3. de uitvoering van de besluiten genomen op de 
ledenvergadering 
4.  de handhaving van statuten en het partij regle-
ment.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor het innen 
van de contributie en voor het bijhouden van de 
daarbij behorende ledenadministratie.
6. Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwik-
keling en het beheer van de website.
7. Het bestuur is verantwoordelijk voor het waar-
borgen van de continuïteit van de partij.

Artikel 6 : Lidmaatschap
1. Zij die lid willen worden van Lokaal Belang GVS 
melden zich aan bij het secretariaat van de vereniging.
2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbe-
paalde duur, doch minimaal 1 jaar.
3. Leden dienen inwoner te zijn van het werkge-
bied van Lokaal Belang GVS.
4. Het lidmaatschap eindigt door: overlijden van 
het lid, opzegging door het lid, opzegging door de 
vereniging, ontzetting uit het lidmaatschap, het na 
aanmaning niet voldoen van de contributie.
5. Zij die donateur willen worden van Lokaal Belang 
GVS melden zich aan bij het secretariaat van de 
vereniging.
6. Donateurs verbinden zich tot het storten van 
een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimumbe-
drag wordt vastgesteld door de algemene vergade-
ring.
7. Donateurs geen lid zijnde van de vereniging heb-
ben geen stemrecht op de algemene vergadering.

Artikel 7: Geldmiddelen
1. De ledenvergadering stelt jaarlijks de hoogte van 
de contributie vast.
2. Het bestuur stelt alle leden schriftelijk in kennis 
van wijziging van de contributie.
3. Op de algemene ledenvergadering wordt per 
zittingsperiode het percentage vastgesteld, dat 
raadsleden en wethouder(s) van de bruto vergoe-
ding volgens een afgesproken periodiek afdragen 
ten behoeve van de kas van Lokaal Belang GVS.
4. De kascontrolecommissie bestaat uit 3 perso-
nen, 2 leden en 1 reservelid, waarvan er jaarlijks een 
aftreedt en een ter aanvulling wordt benoemd door 
de ledenvergadering.
5. Uitgaven hoger dan € 500,00 moeten door twee 
aangewezen bestuursleden voor akkoord getekend 
worden.
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Artikel 8: Verkiezingen

8.1: Opstellen kieslijst
1. Alleen leden kunnen zich kandidaat stellen. 
Kandidaten melden zich schriftelijk (post of e-mail) 
voorzien van een motivatie, aan bij de secretaris. 
Ook kan de kandidatencommissie geschikte perso-
nen benaderen om zich kandidaat te stellen. 
2. Door het bestuur wordt een kandidatencom-
missie aangesteld. Deze commissie bestaat uit 2 
bestuursleden, 1 onafhankelijk lid en 1 notulist.
3. De kandidatencommissie maakt een selectie 
uit de aanmeldingen en voert indien noodzakelijk 
gesprekken.
4. Op basis van de overwegingen stelt de kandida-
tencommissie de concept-kieslijst samen.
5. De kandidatencommissie legt vervolgens de con-
cept kieslijst voor aan het bestuur. 
6. Het bestuur roept een algemene ledenvergade-
ring bijeen en legt de lijst ter advisering voor aan de 
ledenvergadering. 
7. Voorafgaand aan de ledenvergadering worden 
de kandidaten geïnformeerd over hun positie op de 
concept kieslijst.
8. Na het advies uitgebracht door de leden, be-
spreekt het bestuur met de kandidatencommissie 
de uitgebrachte adviezen van de leden. 
9. Het bestuur stelt in overleg met de kandidaten-
commissie	de	definitieve	kandidatenlijst	vast.
10. Een duo-/ trio lijsttrekkerschap behoort tot de 
mogelijkheden.

8.2: Informatie- en formatieprocedure
1. Bestuur en fractie bepalen gezamenlijk de 
standpunten en werkzaamheden welke ingenomen 
zullen worden bij college-onderhandelingen c.q. 
collegevorming.
2.	 Profielschets,	taken	en	competenties	van	de	
informateur worden vastgesteld door het bestuur, 
tenzij de raad de informateur aanstelt.
3. Bestuur wint advies in bij de fractie teneinde een 
(of meerdere) informateur(s) te kunnen benoemen. 
Hiervoor zal een contract worden opgesteld, waarin 
de opdracht weergegeven wordt. 
4. Het bestuur informeert de (vice-) fractievoor-
zitter over de beoogde informateur. De fractie en 
raad zullen door de (vice-) fractievoorzitter worden 
geïnformeerd. 
5. De informateur krijgt van het bestuur een schrif-
telijke opdracht, met door bestuur en fractie be-
paalde standpunten, om de mogelijkheden tot een 
coalitie te onderzoeken. 
6. De informateur maakt verslagen van de bijeen-

komsten en informeert het bestuur op regelmatige 
basis over de vorderingen. 
7. Afspraken en toezeggingen door de informateur 
kunnen alleen gedaan worden, in overleg met de 
fractie met akkoord van het bestuur. 
8. Indien nodig belegt het bestuur een ledenverga-
dering om de leden te informeren en voor advies op 
het coalitievoorstel. 
9. Bij akkoord van de ledenvergadering krijgt de 
informateur het mandaat van het bestuur.
10. Na afronding van het informatieproces kan de 
informateur benoemd worden als formateur. 
11.	Profielschets,	taken	en	competenties	van	de	for-
mateur worden vastgesteld door het bestuur, tenzij 
voor een andere optie wordt gekozen. 
12. De formateur krijgt een schriftelijke opdracht 
van het bestuur om te komen tot een coalitieak-
koord.
13. Het bestuur informeert de (vice-) fractievoorzit-
ter over de formateur. De fractie zal door de (vice-) 
fractievoorzitter worden geïnformeerd. 
14. De formateur informeert het bestuur op regel-
matige basis over de vorderingen.
15. De formateur kan in zijn/haar werkzaamheden 
bijgestaan worden, door deskundigen, mits door 
het bestuur aangesteld.
16. Het bestuur benoemt  onderhandelaars, be-
staande uit 1 afgevaardigde van het bestuur en 1 of 
2 afgevaardigden van de fractie. 
17. Het bestuur informeert onverwijld de (vice-) frac-
tievoorzitter over de ondersteuners van de forma-
teur. De fractie zal door de (vice-) fractievoorzitter 
worden geïnformeerd. 
18. De onderhandelaars handelen binnen afgespro-
ken en vastgelegde kaders en leggen verantwoor-
ding af aan de fractie en het bestuur.
19. De conclusie (voorstel van een eventueel coali-
tieakkoord) van de formateur wordt ter beoordeling  
aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur informeert 
de (vice-)fractievoorzitter hiervan. De fractie zal 
door de (vice-) fractievoorzitter worden geïnfor-
meerd. 
20. Bij het niet bereiken van een coalitieakkoord 
door de formateur, neemt deze direct contact op 
met het bestuur. De verantwoordelijkheid voor het 
vervolgproces ligt bij het bestuur. 
21. Het bestuur initieert gedurende het proces in-
formatie- en adviesavonden voor de leden. 

*(vice-) fractievoorzitter is vervanger fractievoorzitter

8.3 Het voeren van oppositie
Bij het voeren van oppositie, zal de fractie opbou-
wend en kritisch handelen.
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Artikel 9 : Wijziging partij reglement
Wijziging van het partijreglement kan in elke leden-
vergadering plaatsvinden, doch dient als een punt 
van behandeling op de agenda voor te komen.

Artikel 10:  Communicatie
De leden worden ingelicht zodra het bestuur of de 
fractie dit nodig acht. Of wanneer een of meerdere 
leden verzoeken om informatie. 

Artikel 11: Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin het partijreglement niet voorziet 
beslist het bestuur, doch blijft beroep op de leden-
vergadering mogelijk.
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C. Fractiereglement
Artikel 1: Definities 
1. De fractie kent als stemgerechtigde leden alle be-
edigde raadsleden. De bestuursvoorzitter, de leden 
van het bestuur en de fractieassistenten zijn advise-
rend lid. 
Beëdigde fractieassistenten hebben een adviseren-
de rol bij politiek-inhoudelijke zaken.
2. De fractie kent een fractievoorzitter, een vi-
ce-fractievoorzitter en een fractiesecretaris. Deze 
vormen het Dagelijks Bestuur van de fractie. 
3.	De	financiële	administratie	berust	bij	de	pen-
ningmeester van het bestuur. De fractievoorzitter is 
eindverantwoordelijke voor het fractiebudget.
4. De fractie kan fractiecommissies in het leven 
roepen ter voorbereiding van besluitvorming of 
activiteiten van de fractie.

Artikel 2: Vergaderingen 
1. De fractie vergadert zo vaak als de fractievoorzit-
ter dit nodig acht. Als 1 of meerdere fractieleden dit 
verzoekt, belegt de voorzitter binnen 8 dagen, nadat 
hem dit verzoek heeft bereikt, een vergadering. In 
principe vergadert de fractie tweemaal per maand; 
te weten de dinsdag vóór de raadsvergadering en 
de dinsdag ná de raadsvergadering in aanwezigheid 
van de wethouders van Lokaal Belang GVS. Daarbij 
ligt het in de rede dat de vergadering op de dinsdag 
vóór de raadsvergadering met name gericht zal zijn 
op het voorbereiden van de behandeling van raads-
stukken in de raadsvergadering, terwijl de andere 
vergadering een evaluatie van de afgelopen raads-
vergadering  en het voorbereiden op de raadsroton-
des zal zijn. Leden van Lokaal Belang mogen bij alle 
vergaderingen aanwezig zijn. De overige dinsdagen 
zijn bedoeld voor vergaderingen van de verschillen-
de portefeuilles. Iedere eerste aanspreekpunt van 
de verschillende portefeuilles is verantwoordelijk 
hiervoor een uitnodiging te sturen aan diegene 
wiens aanwezigheid wenselijk/noodzakelijk is. 
2. De fractiesecretaris verzendt de stukken die be-
trekking hebben op de vergadering, waaronder een 
agenda, tijdig voor de vergadering aan de fractiele-
den, de fractieassistenten en het bestuur. 
3. De fractievoorzitter leidt de vergaderingen. Bij 
afwezigheid wordt deze vervangen door de 
vice- fractievoorzitter of fractiesecretaris. 
4. De notulen van de vergadering worden verzorgd 
door de fractiesecretaris en deze worden tijdig na 
de	betreffende	fractievergadering	verzonden.	De	
voorzitter van de vergadering maakt geen notulen. 
De notulen omvatten in ieder geval: 

a) een opgave van de aanwezigen (+ berichten van 
verhindering) 
b) een vermelding van de behandelde agendapunten 
c) een korte samenvatting van de genomen besluiten 
d) een lijst van toezeggingen en afspraken 

5. Fractievergaderingen zijn in principe openbaar 
voor leden van Lokaal Belang. De fractievoorzitter 
kan besluiten de vergadering alsnog niet-openbaar 
te verklaren.
6. Een of meer raadsleden bespreken de ontwikke-
lingen van dossiers maandelijks met de wethouders 
zoals opgenomen in de digitale agenda. 

Artikel 3: Besluitvorming 
1. Bij stemming over onderwerpen wordt een be-
sluit genomen op basis van een meerderheid 
van stemmen; bij het staken van de stemmen is het 
voorstel verworpen. 
2. Bij stemmingen aangaande het fractiestandpunt 
in de gemeenteraad bindt de meerderheid de min-
derheid, met daarbij de volgende restricties: 
a: indien de meerderheid de kleinst mogelijke is, 
bindt het standpunt van de meerderheid de min-
derheid niet; 
b: ieder lid heeft het recht van het standpunt van 
de meerderheid van de fractie af te wijken, mits hij/
zij zo vroeg mogelijk doch uiterlijk voorafgaand aan 
de besluitvorming binnen de raad te kennen geeft 
overwegende bezwaren te hebben tegen het voor-
genomen besluit. 
3. Bij bepaling van het standpunt weten fractieleden 
zich allereerst gebonden aan het coalitieakkoord. 
Daarnaast is ieder fractielid gebonden aan het 
verkiezingsprogramma van LOKAAL BELANG GVS. 
Het coalitieakkoord gaat voor het eigen verkiezings-
programma, tenzij het gaat om zaken die niet in het 
coalitieakkoord zijn opgenomen.

Artikel 4: Fractiebudget 
1. Het fractiebudget bestaat uit fractievergoeding 
van de gemeente.
2. De gelden worden conform de richtlijnen van de 
gemeente besteed en verantwoord.
3.  Het Dagelijks Bestuur van de fractie maakt jaar-
lijks een begroting. 
4. De fractievoorzitter van de fractie legt aan het 
eind van het boekjaar schriftelijk verantwoording af 
aan de fractie over het gevoerde beheer. Dit doet 
de fractievoorzitter aan de hand van de door de 
penningmeester van het bestuur opgestelde verant-
woording. Hij/zij doet dit hoogstens drie maanden 
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na	afloop	van	het	boekjaar.	Het	boekjaar	vangt	aan	
op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 5: Taken fractieleden 
1.  Van fractieleden wordt tenminste het volgende 
verwacht: 
a. het bijwonen van fractievergaderingen, de raads-
rotondes/commissies en de raadsvergaderingen; 
b. het bijwonen van overige vergaderingen welke 
nodig zijn voor een goed functioneren als
fractielid; het zorgdragen voor vervanging bij afwe-
zigheid; 
c. het deelnemen aan gezamenlijke activiteiten van 
de fractie, zoals werkbezoeken, campagne voeren, 
e.d.;
d. het onderhouden van contacten met bewoners 
en instellingen; 
e. alle werkzaamheden die vereist zijn voor een 
goede vervulling van het lidmaatschap van
de fractie en/of raadslid.
 
2. Van de fractieassistenten mag verwacht worden 
dat zij zo veel mogelijk betrokken zijn bij de werk-
zaamheden van de fractie. Zij zijn op de hoogte van 
de ontwikkelingen op de  beleidsterreinen. Indien 
het betrokken fractielid afwezig is, kan de fractieas-
sistent als vervanger optreden. 
 
3. Fractie-assistenten vervullen een brede taak: hij/
zij  ondersteunt de fractie inhoudelijk op meerde-
re beleidsterreinen, gevraagd en ongevraagd. Van 
de fractie-assistent kan gevraagd worden om deel 
uit te maken van een fractiecommissie, notities te 
schrijven, onderzoek te doen onder bewoners, orga-
nisaties, etc. 
 
4. De fractiesecretaris draagt zorg voor: 
a. de opstelling, in overleg met de fractievoorzitter, 
van een agenda voor de fractievergaderingen;
b. de tijdige verzending van de nodige bescheiden 
voor deze vergaderingen, conform artikel 2; 
c. het mede organiseren van door de fractie vast-
gestelde gezamenlijke activiteiten.
 
5.  De fractievoorzitter draagt zorg voor:
a.  het plannen en beleggen van de fractievergade-
ringen;
b.  het leiden van de fractievergaderingen;
c.  de opstelling, in samenwerking met de fractiese-
cretaris, van een agenda voor de fractievergaderin-
gen;
d.  de verantwoording van het fractiebudget; 
e.  op regelmatige basis verslaglegging aan het be-

stuur. 
f.  de aansturing en begeleiding van fractieleden.

Artikel 6: Vergoedingen 
Raadsleden ontvangen geen vergoeding van de 
partij. Fractie-assistenten kunnen een jaarlijkse frac-
tievergoeding krijgen tot een maximum van € 500,-. 
De hoogte van de fractievergoeding wordt bepaald 
door het Dagelijks Bestuur van de fractie en wordt 
betaald uit de fractiereservering. De hoogte van de 
fractievergoeding	is	onderhevig	aan	fluctuaties.

Artikel 7: Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet 
treft de fractie een voorlopige voorziening die zo 
snel mogelijk ter goedkeuring aan het bestuur 
wordt voorgelegd.
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D. Verkiezingsprogramma
1. Het tot stand komen van het verkiezingspro-
gramma wordt door het bestuur geïnitieerd. 
2. Het bestuur stelt een werkgroep aan bestaande 
uit fractievoorzitter, fractieleden en wethouder(s).
3. De werkgroep is verantwoordelijk voor het op-
stellen van het verkiezingsprogramma. 
4. Na tot stand komen van het verkiezingspro-
gramma wordt dit voorgelegd aan de fractie en het 
bestuur en ter advies aan de ledenvergadering.
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E. Verkiezingscampagne
1. Het bestuur initieert de verkiezingscampagne. 
2. Door het bestuur wordt een beschikbaar budget 
vastgesteld.
3. Het bestuur stelt een werkgroep aan bestaande 
uit fractieleden, bestuursleden en geïnteresseerde 
leden.
4. De werkgroep kiest uit hun midden een cam-
pagneleider, deze is verantwoordelijk voor budget-
bewaking en het toetsen van de uitvoering van het 
campagneplan.
5.  De werkgroep is verantwoordelijk voor het op-
stellen en uitvoeren van het campagneplan.
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F. Selectie en Verkiezing wethouder(s)
1. De functie van wethouder wordt voor een perio-
de van 4 jaar aangegaan. 
2. In de vraaggesprekken voorafgaand aan de sa-
menstelling van de kandidatenlijst zal geïnformeerd 
worden bij de kandidaten of zij beschikbaar zijn 
voor de functie van wethouder. 
3. Het bestuur kan voor de selectie bijgestaan wor-
den door een externe deskundige. 
4. Voor de selectieprocedure zal door het bestuur 
een werkgroep worden opgericht bestaande uit 
de eventueel externe deskundige en de bestuurs-
voorzitter. De werkgroep kan eventueel uitgebreid 
worden met 1 of meerdere leden. 
5. Kandidaten voor de functie van wethouder, 
sturen een schriftelijke sollicitatie met motivatie en 
competenties aan de werkgroep. 
6. Kandidaten worden door de werkgroep uitgeno-
digd voor een gesprek. 
7. Vervolgens doet de werkgroep een aanbeveling 
aan het bestuur.
8. Zodra er 1 of meerdere kandidaten geschikt be-
vonden zijn voor de positie van wethouder, worden 
deze voorgedragen aan de fractie. 
9. De wethouder wordt bij meerderheid van de 
beëdigde fractieleden gekozen. Hierbij hebben de 
fractieassistenten een adviserende rol.
10. Bij afwezigheid zal de stem van het beëdigde 
fractielid schriftelijk via de voorzitter van de selectie-
commissie worden uitgebracht. 
11. De verkiezing van de wethouder(s) wordt door 
het bestuur geïnitieerd. 
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G. Verkiezing fractievoorzitter
1. De functie van fractievoorzitter wordt voor een 
periode van 4 jaar aangegaan. 
2. In de vraaggesprekken voorafgaand aan de sa-
menstelling van de kandidatenlijst zal geïnformeerd 
worden bij de kandidaten of zij beschikbaar zijn 
voor de positie van fractievoorzitter. 
3. Zodra de raadsleden en eventuele wethouder(s) 
benoemd zijn, kiest de fractie binnen redelijke 
termijn haar fractievoorzitter. Indien deze dit nalaat 
neemt het bestuur het initiatief.
4. Tot de verkiezing van fractievoorzitter, fungeert 
de zittende of de vice-fractievoorzitter als voorzitter.
5. Indien beide niet aanwezig zijn, wordt door het 
bestuur een tijdelijke fractievoorzitter aangewezen. 
6. De fractievoorzitter wordt bij meerderheid van 
de stemgerechtigde raadsleden gekozen.
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H. Voortgangsgesprekken
1. Het bestuur voert twee maal per jaar met alle 
fractieleden, fractieassistenten en wethouders een 
gesprek.
2. Met uitzondering van het verkiezingsjaar, in dit 
jaar worden uitsluitend gesprekken gevoerd door 
de kandidatencommissie.
3. Het voortgangsgesprek is niet bedoeld om het 
functioneren	van	het	betreffende	fractielid,	fractie-
assistent of wethouder te bespreken, maar om te 
horen wat er in de fractie leeft en waar men tegen 
aan loopt.
4. Het bestuur stelt een gespreksteam samen.
5. Van alle gesprekken wordt een samenvatting ge-
maakt, hierin worden eventuele actiepunten opge-
nomen.	Het	betreffende	raadslid,	krijgt	de	samen-
vatting binnen redelijke termijn toegezonden. 
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I. Competenties raadsleden
Competenties en vaardigheden van de raadsleden 
(m/v*) 
* waar gesproken wordt over “hij” kan ook “zij” wor-
den ingevuld. 
 
Van een raadslid van Lokaal Belang wordt verwacht 
dat hij onderstaande eigenschappen, competen-
ties en vaardigheden bezit dan wel zich deze eigen 
maakt en hier vervolgens onder alle omstandighe-
den zichtbaar naar handelt. 

Competentie raadsfractie als geheel
Niet elk potentieel raadslid hoeft alle competenties 
te bezitten. Ze zijn nadrukkelijk opgesteld voor een 
fractie als geheel.

1.1 Leervermogen
Is onderzoekend en leergierig. Past kennis perfect 
toe. Werkt nieuwe zaken uit en past die toe. Neemt 
informatie snel op en leert van opgedane ervarin-
gen.

1.2 Netwerkgerichtheid
Onderhoudt warme persoonlijke contacten op 
verschillend terrein. Heeft een uitgebreid netwerk. 
Wordt vaak benaderd. Benadert veelvuldig belang-
rijke contactpersonen.

1.3 Analytisch vermogen
Weet snel hoofd- van  bijzaken te onderscheiden. 
Concentreert zich op hoofdzaken. Doorziet snel ver-
banden. Analyseert goed door. Bekijkt problemen 
vanuit alle invalshoeken.

1.4 Toewijding
Is ambitieus. Werkt met overgave. Neemt en legt 
verantwoording af. Kent eigen grenzen. Verdedigt 
het beleid van de fractie.

1.5 Politieke sensitiviteit
Voelt aan of het inbrengen van een politieke wens 
reëel haalbaar is. Creëert op de juiste toon en met 
de juiste timing draagvlak voor een voorstel.

1.6 Stressbestendig
Reageert doordacht in spannende situatie. Tegen-
slag en tijdsdruk hebben geen invloed op de presta-
ties. Is veerkrachtig en niet makkelijk uit het veld te 
slaan. Kent zichzelf door en door.

1.7Overtuigingskracht

Maakt anderen enthousiast. Komt snel met aan-
sprekende argumenten op het juiste moment. 
Anderen nemen ideeën, plannen en standpunten 
frequent over. Presenteert met vaart en verve.

1.8 Beschikbaarheid
Het raadslid investeert voldoende tijd in het raads-
lidmaatschap

2. Vaardigheden
2.1  Het raadslid is maatschappelijk betrokken, 
maar onafhankelijk
2.2  Het raadslid controleert het college
2.3  Het raadslid sluist de publieke agenda door 
naar de agenda van de raad en stelt kaders voor het 
collegebeleid. Stelt daarbij prioriteiten
2.4  Het raadslid betrekt burgers actief bij het poli-
tieke proces
2.5		 Het	raadslid	heeft	kennis	van	of	affiniteit	met	
één of meerdere aspecten van het lokaal bestuur
2.6  Het raadslid is aanspreekbaar op zijn eigen 
functioneren en dat van de fractie
2.7  Het raadslid beheert zijn beschikbare tijd opti-
maal
2.8  Het raadslid is aanspreekbaar op zijn politieke 
keuzes en die van de fractie
2.9  Het raadslid kent en gebruikt de beschikbare 
instrumenten voor een dualistisch gemeentebe-
stuur
2.10 Het raadslid is integer

3. Persoonlijkheid
3.1  Het raadslid is nieuwsgierig, integer, kritisch en 
uit zijn mening op onafhankelijke wijze.
3.2  Het raadslid schept plezier in discussie, heeft 
lef om zijn standpunt te verdedigen en waar nodig 
te wijzigen
3.3  Het raadslid is in staat te incasseren en te rela-
tiveren
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J. Competenties lijsttrekker
De lijsttrekker beschikt over de volgende competen-
ties. 

1. Overtuigingskracht
Maakt anderen enthousiast. Komt op het juiste 
moment met aansprekende argumenten. Anderen 
nemen ideeën, plannen en standpunten frequent 
over. Presenteert met vaart en verve.

2. Contactuele vaardigheden
Legt en onderhoud op elk niveau zeer makkelijk 
contacten. Is innemend. Kan met iedereen uitste-
kend overweg. Is respectvol. Weet spannende situa-
ties op een passende manier te hanteren.

3. Inlevingsvermogen
Verwoordt gevoelens en standpunten van anderen. 
Doet er ook iets mee. Toont met gevoelsreacties 
anderen te begrijpen/respecteren. Toont constant – 
ook non-verbaal- interesse.
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K. Competenties fractie-assistenten
Competenties en vaardigheden van de fractieassis-
tent (m/v*) 
* waar gesproken wordt over “hij” kan ook “zij” wor-
den ingevuld. 
 
Van een fractieassistent van Lokaal Belang wordt 
verwacht dat hij onderstaande eigenschappen, com-
petenties en vaardigheden bezit dan wel zich deze 
eigen maakt en hier vervolgens onder alle omstan-
digheden zichtbaar naar handelt.  

1. Beschikbaarheid
De fractieassistent investeert voldoende tijd in de 
fractie

2. Vaardigheden
2.1 De fractieassistent is maatschappelijk betrok-
ken, maar onafhankelijk. Hij/zij maakt signalen van 
burgers bespreekbaar binnen de fractie.
2.2 De fractieassistent ondersteunt de fractie.
2.3 De fractieassistent is aanspreekbaar op zijn 
eigen functioneren. 
2.4 De fractieassistent kent en gebruikt de beschik-
bare instrumenten voor een dualistisch gemeente-
bestuur of maakt zich deze kennis eigen.

3. Persoonlijkheid
3.1 De fractieassistent is nieuwsgierig, integer,  
kritisch en uit zijn mening op onafhankelijke wijze.
3.2 De fractieassistent schept plezier in discussie, 
heeft lef om zijn standpunt te verdedigen en waar 
nodig te wijzigen
3.3 De fractieassistent is in staat te incasseren en te 
relativeren
3.4 De fractieassistent beschikt over, of ontwikkelt 
een zekere mate van creativiteit, openheid en inle-
vingsvermogen/gevoel voor politieke verhoudingen. 
3.5  De fractieassistent wil zich “politiek ontwikke-
len”.
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L. Competenties fractie-voorzitter
Competentieprofiel fractievoorzitter
Hoewel de fractievoorzitter op zich deel vormt van 
het toekomstig fractieteam en zijn of haar com-
petenties dus in dit totaal plaatje moeten passen, 
lijken de volgende competenties juist voor de frac-
tievoorzitter erg belangrijk.

1. Onderhandelen
Onderzoekt de belangen van de ander grondig. 
Wikt vooraf alle voor- en tegens. Breekt onderhan-
delingen op het juiste moment af. Heeft vooraf 
een heldere strategie en bereikt het doel. Is uit op 
win-winsituaties.	Raakt	zelden	in	conflict.

2. Resultaatgerichtheid
Leeft voor zijn werk. Doet veel meer dan gevraagd. 
Verbetert resultaten, ook van anderen. Is constant 
met vernieuwingen bezig.

3. Coachen
Stimuleert zelfontwikkeling. Is helder over verwach-
tingen en opbouwend bij het geven van kritiek. 
Heeft plezier in het delen  van kennis en vaardighe-
den. Neemt tijd voor vragen. Moedigt constant aan 
en neemt twijfels weg.

Het is geen vanzelfsprekendheid dat de lijsttrek-
ker de beoogde fractievoorzitter is. Beide functies 
vragen andere competenties. Net zo min is het 
vanzelfsprekend dat de fractievoorzitter of lijsttrek-
ker de beoogd wethouder is. Ook voor die functie 
gelden enkele wezenlijk andere competenties. Het 
hoeft ook niet worden uitgesloten, maar een objec-
tieve	reflectie	op	iemands	talenten	en	vaardigheden	
vormen daarbij het startpunt.
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M. Competenties wethouder
Competenties en vaardigheden van de wethouder 
(m/v*) 
* waar gesproken wordt over “hij” kan ook “zij” wor-
den ingevuld. 
 
Van de wethouder van Lokaal Belang wordt ver-
wacht dat hij onderstaande eigenschappen, com-
petenties en vaardigheden bezit dan wel zich deze 
eigen maakt en hier vervolgens onder alle omstan-
digheden	zichtbaar	naar	handelt.	Het	profiel	is	
onderverdeeld in de volgende categorieën: 
Politiek & sociale oriëntatie, Persoonlijke competen-
ties & vaardigheden, Management & samenwerking  
en Communicatie & presentatie.

1.  Politieke & sociale oriëntatie 

1.1  Bestuurlijk georiënteerd  
Is zich bewust van de complexiteit van het bestuur-
lijk apparaat en weet doelen te formuleren en 
deze samen met de fractie en de gemeenteraad te 
realiseren. 
1.2  Politieke sensiviteit 
Heeft gevoel voor alle relevante belangen en gevoe-
lens in het politieke speelveld en kan deze plaatsen 
in de lijn van Lokaal Belang, de politieke belangen 
en achtergronden. Toont zich bewust van de in-
vloed en de gevolgen van beslissingen en gedragin-
gen van anderen in alle niveaus van de samenle-
ving. 
1.3  Verantwoording 
Is zich bewust van de positie en verantwoordelijkhe-
den van de functie van wethouder in het algemeen 
en de aan hem toegewezen portefeuille(s) in het 
bijzonder. Legt in dit verband gevraagd en onge-
vraagd verantwoording af aan de Gemeenteraad, 
het bestuur, de fractie en – voor zover relevant – 
aan de samenleving. 
1.4 Regionale binding 
Woont, werkt en leeft bij voorkeur binnen het ver-
zorgingsgebied van Lokaal Belang GVS Oude IJssel-
streek of is tenminste sterk betrokken en zichtbaar 
binnen deze regionale samenleving. 

2.  Persoonlijke competenties & vaardigheden 

2.1  Analytisch vermogen 
Heeft het vermogen om hoofd- van bijzaken te 
onderscheiden en uit het daaruit afgeleide feiten-
complex de relevante inhoud te omkaderen en te 
beoordelen. 

2.2  Oordeelsvorming 
Weegt gegevens en handelswijzen in het licht van 
relevante criteria tegen elkaar af en komt tot onder-
bouwde beoordelingen. 
2.3  Inlevingsvermogen 
Kan zich verplaatsen in de gevoelens en de bele-
vingswereld van anderen en speelt hier waar nodig 
ook op in. 
2.4  Integer 
Denkt en handelt volgens algemene, sociale en 
ethische normen en waarden, ook bij druk van 
buitenaf om hiervan af te wijken. Is ongevoelig voor 
commerciële en onoirbare belangen, handelt hier 
consequent naar en signaleert en rapporteert zaken 
die hiermee impliciet of expliciet mee in strijd (lijken 
te) zijn. 
2.5  Respect 
Toont in alle uitingen en gedragingen respect voor 
ieder geloof, overtuiging, afkomst, geaardheid en 
visie en handelt hier zichtbaar naar. Signaleert 
eventuele (schijnbare) afwijkingen in de omgang 
met anders denkenden en rapporteert hierover op 
passende wijze en bij de hiervoor bestemde perso-
nen of instanties. 
2.6  Zelfstandigheid 
Neemt autonoom en op eigen initiatief beslissingen, 
signaleert eventuele belemmeringen of problemen 
en lost deze zo snel mogelijk op. Is bovendien alert 
op kansen, nieuwe situaties en mogelijkheden en 
anticipeert hierop. 
De wethouder is een onafhankelijk denker, maar 
handelt altijd in de lijn van Lokaal Belang.

3.  Management & samenwerking 

3.1  Samenwerken 
Draagt actief en herkenbaar bij aan een gezamenlijk 
resultaat door een optimale afstemming tussen de 
eigen kwaliteiten en belangen én die van andere 
belanghebbenden.  
3.2  Onderhandelen 
Boekt optimale resultaten bij gesprekken met 
soms tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk 
gebied als op het gebied van het goed houden van 
de relatie. Houdt rekening met andermans belan-
gen maar stelt in principe de belangen van Lokaal 
Belang voorop. 
3.3  Sturend vermogen 
Beïnvloedt herkenbaar de omgeving, de mensen en 
de processen met als doel de door Lokaal Belang 
gewenste resultaten te bereiken.  
3.4  Resultaatgerichtheid 
Is blijvend gericht op het bereiken van de doelstel-
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lingen van Lokaal Belang c.q. de coalitie.
3.5  Beschikbaarheid 
Investeert tenminste de met Lokaal Belang over-
eengekomen tijd in het bestuur van de gemeente. 
Is bovendien zowel persoonlijk, telefonisch als via 
e-mail bereikbaar en toegankelijk voor de fractie, 
het bestuur, de ambtenaren en de inwoners van de 
gemeente. De wethouder wordt geacht op de frac-
tievergadering aanwezig te zijn.
3.6  Teamgericht 
Is er in alle omstandigheden op gericht om pro-ac-
tief en constructief samen te werken met de fractie, 
het bestuur, de gemeenteraad en andere relevante 
organisaties en belanghebbenden.  
3.7  Initiatiefrijk 
Neemt zichtbaar relevante initiatieven om in het 
kader van de functie bestaande en nieuwe ideeën 
uit te voeren, samen te werken en helder en duide-
lijk te communiceren met fractieleden, de gemeen-
teraad, bestuurders en (in samenspraak met de 
afdeling Communicatie) met de pers.  
 
4.  Communicatie & presentatie 

4.1  Communicatie 
Houdt rekening met de achtergrond van de toe-
hoorders, geeft de kern van de zaak in woord en ge-
schrift helder weer. Is er altijd op gericht om plezier 
te scheppen in discussies en gesprekken en is onder 
alle omstandigheden een prettige en 
gerespecteerde gesprekspartner voor alle vertegen-
woordigers uit de samenleving.  
4.2  Overtuigingskracht 
Overtuigt anderen van een bepaald standpunt en 
is gericht op het verkrijgen van instemming met 
plannen, ideeën of producten. Krijgt door middel 
van argumentatie, persoonlijk overwicht en tact 
acceptatie of instemming bij anderen voor het eigen 
standpunt. 
4.3  Onderhandelingsvaardig 
Heeft het vermogen om in onderhandelingssitua-
ties behendig en gericht op anderen in te spelen en 
rekening houdend met andermans belangen het 
gewenste resultaat voor Lokaal Belang optimaal te 
verdedigen. Heeft oog voor compromissen, maar is 
er altijd op gericht om binnen redelijke grenzen het 
maximale resultaat te behalen. 
4.4  Responsief 
Reageert alert  en constructief op vragen en ver-
zoeken van de fractie, de gemeenteraad, andere 
bestuurders en de samenleving en koppelt zijn visie 
c.q. antwoord tijdig terug aan degene die de vraag 
stelde. 

4.5  Participatieve instelling 
Betrekt inwoners actief bij beleidsvorming en de 
uitvoering hiervan. Geeft waar nodig en relevant 
terugkoppeling over de voortgang van activiteiten 
en deelt dit actief met de omgeving. 
4.6  Presentatievaardigheden 
Kan soepel, overtuigend en zonder schroom zijn 
boodschap overbrengen in zowel individuele ge-
sprekken en in grotere groepen. Draagt de bood-
schap van Lokaal Belang enthousiast uit in de stijl 
en visie zoals dat binnen de partij is afgesproken.  
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N. Competenties bestuursleden
Beschikbaarheid
Het bestuur investeert voldoende tijd in het bestu-
ren van de partij

2. Vaardigheden
2.1 Het bestuur werkt aan samenwerking
2.2 Het bestuur functioneert zelfstandig ten opzich-
te van de fractie
2.3 Het bestuur weet wat onderhandelen is.
2.4 Het bestuur legt verantwoording af aan de 
leden
2.5 Het bestuur is integer

3. Persoonlijkheid
3.1 Het bestuurslid is nieuwsgierig, kritisch en uit 
zijn mening op onafhankelijke wijze
3.2 Het bestuurslid gaat discussie en debat niet uit 
de weg, is in staat te incasseren en te relativeren
3.3 Het bestuurslid beschikt over creativiteit, open-
heid en inlevingsvermogen/gevoel in anderen
3.4 Het bestuurslid is aanspreekbaar op eigen 
functioneren.
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O. Bijlages
bijlage 1 -  Statuten
bijlage 2 - Verantwoording Fractievergoeding






