Nieuwsbrief 14 september 2013
LEDENBIJEENKOMST WOENSDAG
2 OKTOBER A.S.
De commissie die het verkiezingsprogramma
voorbereidt, wil graag met de leden in
gesprek gaan over het verkiezingsprogramma
voor PRO21. Daarom wordt er een
ledenbijeenkomst georganiseerd op woensdag
2 oktober a.s. om 20 uur. Waar is nu nog niet
bekend.
Tijdens deze bijeenkomst zal de commissie
ingaan op de opzet ende hoofdthema´s van het
programma. Het is niet de bedoeling dat er
een uitgebreid boekwerk komt, maar dat kort
en krachtig aangegeven wordt waar PRO21
voor staat.
De campagnecommissie kan dan naar
aanleiding
van
dit
programma
campagneleuzen en speerpunten neerzetten.
We vragen jullie voor jezelf belangrijke
punten te verzamelen en tijdens die avond in
te brengen in de discussie.
Fijn als je nu al de datum in je agenda wilt
reserveren, wij laten je snel weten waar de
bijeenkomst wordt gehouden!
Namens de commissie,
Jan Duijnhouwer
KANDIDAATSTELLING:
Procedure aanmelding
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun
belangstelling kenbaar maken door contact op
te nemen met de voorzitter van de
kandidaatstellingscommissie
Rob
Ruijtenberg.
Dit
kan
per
mail,
rob.ruijtenberg@kpnmail.nl of per telefoon
06250 88 376.

In de maanden september en oktober 2013
zullen de gesprekken met de kandidaten
plaatsvinden.
De nieuwe gemeenteraad van Nijkerk krijgt in
2014 totaal 27 zetels. In de huidige Raad (25
zetels)
zijn
4
zetels
bezet
door
vertegenwoordigers van Progressief 21.Ook
voor de raadsperiode 2014-2018 kiezen
PvdA, Groen Links en D66 in Nijkerk er weer
voor om daarin samen te werken. De naam zal
worden verkort tot PRO21.
Voor deze komende raadsperiode staat ons
een aantal bijzondere uitdagingen te wachten.
Zo heeft van het huidige team alleen Nadya te
kennen gegeven weer in te zijn voor een
nieuwe periode; de andere leden zullen dus
nieuw zijn. In de nieuwe raadstermijn zal er
een ongekende verschuiving plaatsvinden in
de gemeentelijke taakstelling: het accent komt
veel meer te liggen op sociale thema’s als
gevolg van de vergaande decentralisatie van
rijkstaken. Bovendien gaan deze gepaard met
flinke kortingen op de budgetten die het rijk
voor deze taken kon inzetten. Voor het goed
oppakken van deze taken is samenwerking
met andere gemeenten nodig. De keuze
daarvan en de conditionering daarbij, op een
zodanige wijze dat een goede bestuurlijke
aansturing mogelijk is én tegelijk een
democratische controle, is één van de
belangrijkste opgaven voor de komende
periode. Een andere is de vertaling van de
bezuinigingsopgaven die in deze raadsperiode
centraal zullen blijven staan.
Het is goed om u vooral deze uitdagingen te
realiseren als u overweegt om u kandidaat te
stellen. Omgekeerd zal bij de selectie van de
kandidaten aan de rol die u kunt spelen bij het

tegemoet treden van deze bijzondere
uitdagingen aandacht gegeven worden.
•
Basisvereisten en drijfveren voor een
kandidaat-raadslid
De kandidaat is toegewijd en loyaal aan zijn
of haar eigen partij (PvdA, D66 of Groen
Links) het samenwerkingsverband PRO21 en
aan de gemeente Nijkerk. De kandidaat moet
hierbij in ogenschouw nemen dat het
vervullen van een rol in de gemeenteraad
meer is dan het bijwonen van de
vergaderingen. Van de kandidaat wordt
verwacht dat hij/zij een actieve en betrokken
houding heeft met de bewoners en
maatschappelijke organisaties in de gemeente.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
het bezoeken van wijkvergaderingen, het
bijwonen van sportwedstrijden en andere
evenementen.
De
maatschappelijke
betrokkenheid moet worden gecombineerd
met een onafhankelijke en controlerende
houding in de raad.
Een PRO21 raadslid moet beschikken over
voldoende tijd voor het uitvoeren van zijn
taken als raadslid en flexibel met deze tijd om
kunnen gaan. Het raadswerk neemt ongeveer
8 tot 16 uur per week in beslag. Deze uren
vinden plaats op onregelmatige tijden, zowel
overdag, ‘s avonds als in het weekend.
Buiten de bovenstaande basisvereisten en
persoonlijkheidseigenschappen moet een
raadslid ook beschikken over onderstaande
competenties.
Denken (cognitieve competenties)
• Visie: vermogen zaken in een breder
kader te zetten; conceptueel en
beleidsmatig denken met daarbij de
lange termijn voor ogen.
• Analytisch vermogen: het vermogen
een probleem te analyseren en het

probleem op te delen in hanteerbare
proporties.
Oordeelsvorming: op basis van
informatie en eigen analyse tot een
weloverwogen standpunt of beslissing
komen.

Voelen (sociale competenties)
• Netwerkgerichtheid: het vermogen te
werken in teamverband en, zowel
binnen als buiten dit team, relaties op
te bouwen, te onderhouden en te
benutten die nu of in de toekomst van
belang
kunnen
zijn
om
werkgerelateerde doelen te realiseren.
• Aanpassingsvermogen: het vermogen
open te staan voor andere normen,
waarden, opvattingen en culturen en
daarbij het persoonlijke belang
ondergeschikt te maken en zich aan te
passen aan nieuwe situaties; tevens het
vermogen zich te verplaatsen in
anderen om hun houding en reacties te
begrijpen.
• Politieke sensitiviteit: doorzien van
maatschappelijke
en
politieke
processen; zien van politieke kansen
en gevaren.
Kracht (realisatie competenties)
• Initiatief: kansen en mogelijkheden
signaleren en zelfstandig ondernemen.
• Stressbestendigheid: evenwichtig en
effectief presteren en reageren onder
wisselende omstandigheden.
• Overtuigingskracht: hij/zij slaagt erin
anderen te overtuigen van een idee,
plan of standpunt en weet ze hier
enthousiast voor te maken.
• Onderhandelen: het bereiken van een
goed resultaat zonder relaties te
schaden, wanneer sprake is van
tegengestelde belangen.


Wettelijke vereisten voor alle kandidaten:
 is ingezetene van de gemeente of
verklaart schriftelijk dat hij/zij zich bij
verkiezing in de gemeente vestigt
 is kiesgerechtigd in Nederland
 minimum leeftijd 18 jaar op de dag
van de verkiezingen, 19 maart 2014.
Vereisten voor kandidaten volgens de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement
van PRO21:
• is op de hoogte van de Statuten en
Huishoudelijk Reglement, en voldoet
aan alle daarin vermelde voorwaarden
en vereisten en is tevens bereid aan
alle
daaruit
voortvloeiende
verplichtingen te voldoen;
• is tenminste een half jaar vóór de
sluiting
van
de
interne
kandidaatstelling gewoon lid of lokaal
lid van één van de partijen waaruit
PRO21 bestaat of rechtstreeks van
PRO21;
• heeft uiterlijk bij sluiting van de
kandidaatstelling (15 oktober 2013)
aan
zijn
contributieverplichting
voldaan;
• is niet betrokken geweest bij
handelingen, uitingen of voorvallen,
waaruit een fascistische/ racistische
gezindheid blijkt;
• doet bij verkiezing afstand van alle
onverenigbare functies binnen of
namens de partij;
• is geen lid van een andere politieke
partij.
Aanvullende
toetsingscriteria
voor
kandidaat-raadsleden bij PRO21:
 is op de hoogte van en enthousiast over de
progressieve beginselen en democratische
uitgangspunten van PRO21 en de
betrokken partijen;








is bereid om mee te denken bij het
samenstellen
van
het
verkiezingsprogramma
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen
2014
in
Nijkerk en de huidige raadsfractie te
volgen tot aan de verkiezingen (op
bepaalde beleidsterreinen);
heeft aantoonbare expertise of tenminste
uit woord en gedrag blijkende grote
interesse op één of meer van de volgende
beleidsterreinen:
openbaar
bestuur,
veiligheid, zorg, onderwijs, welzijn,
ruimtelijke
ordening,
bereikbaarheid/verkeer, wijkontwikkeling,
milieu,
duurzaamheid,
openbare
financiën/economie, cultuur, toerisme,
sport, recreatie;
heeft kennis van de lokale samenleving en
weet wat er leeft onder de bevolking;
kan goed samenwerken binnen een groep
mensen (fractie, bestuur en actieve leden);
is bereid contact te onderhouden en
kennis, kunde en ervaring te delen met de
leden van PRO21;
is integer en zorgt ervoor dat er geen
belangenverstrengeling plaatsvindt met de
betaalde werkkring of nevenfuncties;
is beschikbaar voor minimaal één
volledige raadsperiode.

Vergoeding voor het raadslidmaatschap
De maandelijkse vergoeding als raadslid in
Nijkerk bedraagt ongeveer € 1.300,- bruto
per maand, waarvan € 100,- netto
onkostenvergoeding.
Voor
eigen
computergebruik etc. geldt nog een
vergoeding op jaarbasis van ongeveer € 200,Op deze vergoeding is een afdrachtregeling
van toepassing ten gunste van de partijkas van
PRO21. In de huidige periode bedraagt deze
afdracht € 250,- per jaar.
Voor kandidaten vanuit de PvdA geldt nog
het volgende:





Naast het PvdA-lidmaatschap betalen
raadsleden en wethouders 3% van het
bruto politieke inkomen (exclusief
vakantiegeld en 13e maand) als
aanvullende contributie aan de PvdA.
Dat wordt landelijk geïnd. Het betreft
hier een verplichting vanuit
de
statuten voor ieder lid van de PvdA en
is gebaseerd op onderlinge solidariteit;
Een nieuw punt: De PvdA kent m.i.v.
de komende verkiezingen een
verplichting tot scholing. In het belang
van de inwoner van de gemeente, in
het belang van de eigen effectiviteit
als volksvertegenwoordiger en in het
belang van de slagvaardigheid en de
geloofwaardigheid van de partij volgt
het raadslid jaarlijks onderdelen van
het opleidingsprogramma die worden
aangeboden
door
de
Suze
Groenewegschool en het Centrum
voor
Lokaal
Bestuur.
Ook raadsleden vanuit GroenLinks
(ook in een samenwerkingsverband)
zijn verplicht een bedrag over te
dragen aan de partij. Dit is bedoeld om
deel te kunnen nemen aan cursussen
etc. ter ondersteuning voor het
raadswerk. Daarvoor is een uitgebreid
programma aanwezig.

De Kandidaatstellingscommissie
Augustus 2013
Op
de
ALGEMENE
LEDEN
VERGADERING van WOENSDAG 27
november a.s. zal zowel het programma als
de kandidatenlijst aan de leden worden
voorgelegd ter goedkeuring.

