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Wethouderschap
Procedure
De gemeenteraadsverkiezingen gaan niet over de invulling van een wethouderspost, maar
het is wel goed om vooraf er goed over nagedacht te hebben. In de algemene
ledenvergadering van maart 2016 is besloten over de procedure voor de eventuele selectie
van wethouderskandidaten die eindigt in een enkelvoudige voordracht door de fractie aan
de ledenvergadering.
Algemeen wordt erkend dat er helderheid moet zijn over de procedure die wordt gevolgd en
de rol van de leden daarbij. We kozen als Amsterdamse vereniging in maart 2016 voor het
volgende model:
Uitgangspunt is voor ons dat de kandidatenlijst voor de gemeenteraad bestaat uit kandidaatleden voor de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Tijdens de lijsttrekkersverkiezing kunnen
kandidaten zelf aangeven welke ambities zij daarbij hebben. Bij de aanmelding van
kandidaten voor de kandidatenlijst kunnen zij kenbaar maken of ze (ook) interesse hebben
in een eventuele wethoudersrol. Ook personen die enkel hun interesse voor het
wethouderschap kenbaar willen maken, kunnen zich melden bij het afdelingsbestuur.
Voorafgaand aan de verkiezingen worden er (behoudens een eventuele ambitie van een
lijsttrekker) geen wethouderskandidaten bekendgemaakt.
Na de verkiezingen wordt een kleine commissie samengesteld waarin afdelingsbestuur en
fractie zijn vertegenwoordigd. De commissie geeft, nadat zij met alle kandidaten heeft
gesproken, een advies over de voordracht voor een wethouderspost aan het
afdelingsbestuur. Enkelvoudige voordracht is uitgangspunt, maar wanneer er aanleiding is
om meerdere kandidaten voor te dragen, dan wordt een voorkeursvolgorde aangegeven.
Het afdelingsbestuur stuurt het advies van de commissie door aan de fractie, eventueel met
een commentaar.
De fractie kan besluiten– indien en voor zover de kandidaten daartegen geen bezwaar
hebben– om de door de commissie voorgestelde kandidaat-wethouders zich te laten
presenteren. Dat kan nuttig zijn als de commissie meer wethouderskandidaten voordraagt
dan er zetels zijn en zeker als ze met kandidaten komt die niet of nauwelijks binnen de
afdeling actief en/of bekend zijn.
De fractie doet slechts een enkelvoudige voordracht aan de ledenvergadering, die daarover
een zwaarwegend advies uitspreekt. De fractie besluit uiteindelijke welke
wethouderskandidaat aan de gemeenteraad wordt voorgedragen voor benoeming.
Profiel
Een wethouder voor de PvdA Amsterdam moet vanuit de idealen van de PvdA de grote

uitdagingen waar Amsterdam voor staat voortvarend kunnen oppakken, wanneer de PvdA
deel uit zou maken van het college van B&W.
De PvdA wil voor Amsterdam wethouders die met energie en ideeën invulling geven aan de
ambities uit het collegeakkoord en het verkiezingsprogramma van de PvdA. Mensen met
kennis van en gevoel voor maatschappelijke vraagstukken, die in staat zijn allianties aan te
gaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en beseffen terdege dat zij
onder een vergrootglas komen te liggen bij de media.
Slimme en inspirerende mannen en vrouwen die een visie ontwikkelen op de stad, bereid
zijn deze uit te dragen, daarvoor draagvlak te creëren en om te zetten in effectief beleid.
Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en een goed analytisch vermogen zijn vereist.
Politieke of bestuurlijke ervaring is een must.
De wethouder geeft sturing aan de ambtelijke organisatie, legt verantwoording af in de raad,
onderhandelt in de coalitie, ligt onder een vergrootglas bij de media, neemt beslissingen op
strategisch niveau, toont betrokkenheid bij de maatschappij en gaat in gesprek met de
mensen in de wijken over Amsterdamse zaken die hen aangaan.
De PvdA-wethouder maakt gebruik van sociale media, heeft de kwaliteiten om met veel
overtuiging en deskundigheid de media te woord te staan in voor iedereen begrijpelijke taal,
heeft een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor, kan op de werkvloer werknemers
te woord staan over gevolgen van genomen besluiten en kan op straat in gesprek gaan met
de de inwoners van Amsterdam. Ook onderhoudt de PvdA-wethouder intensief contact met
de leden van de PvdA-Amsterdam.
De PvdA-wethouder:
● Ondertekent de erecode en interne bereidverklaring van de partij. Er is sprake van een
afdracht aan de Amsterdamse afdeling in de periode 2018-2022 conform de richtlijnen
van de partij.
● Heeft aantoonbare persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie.
● Vindt kennis delen en samenwerking binnen de partij vanzelfsprekend.
● Evalueert jaarlijks het eigen functioneren als wethouder in het voortgangsgesprek met
de fractievoorzitter en een bestuurslid van de PvdA Amsterdam.
● Overlegt een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdagers.
● Gedegen kennis van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
wethouderspost waarvoor hij/zij wordt gekandideerd.
Interesse kenbaar maken voor het wethouderschap kan via
kandidaatstellingpvda020@gmail.com.

