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Algemeen 
 
Voor iedere nieuwe PvdA fractie ligt er de uitdaging om de sociaal-democratische visie een 
eigen gezicht te geven binnen de gemeente. De fractie moet voor de inwoners van de 
gemeente Hof van Twente een duidelijke herkenbare identiteit hebben en vandaar uit helder 
positie kunnen kiezen in het politieke krachtenveld. De fractie heeft een controlerende taak 
op de uitvoering van beleid door het college en moet daarnaast – in het kader van dualisme 
– ook eigen beleidsvoorstellen kunnen maken en indienen. 
 
De fractie moet zich op lokaal niveau inzetten voor een goed contact met de inwoners van 
onze gemeente, waarbij het zich openstellen en luisteren kernwaarden zijn. De fractie zet 
zich in voor solidariteit, vrijheid en democratie, rechtvaardigheid en duurzaamheid. 
 
De fractie moet weten wat er leeft in de gemeente, daarom is interactie met de inwoners van 
groot belang. Inwoners dragen vaak goede, constructieve oplossingen aan en willen – 
individueel of door middel van vereniging of instelling – verantwoordelijkheid dragen. Op 
deze wijze kan een belangrijk draagvlak in de samenleving worden gecreëerd. De fractie 
heeft de inspanningsverplichting om deze interactie gestalte te geven en moet daartoe 
contacten leggen met relevante doelgroepen en maatschappleijke organisaties. 
 
Wij stellen hoge eisen aan de individuele fractieleden. Zij moeten nieuwsgierig zijn naar wat 
er leeft in de samenleving en zijn steeds op zoek naar ideëen en inzichten van anderen. Op 
basis van deze informatie en hun eigen sociaal-democratische inzicht maken ze plannen en 
de uiteindelijke politieke afweging. Deze afweging moet goed onderbouwd zijn en helder 
naar buiten kunnen worden gebracht. Daarnaast is elk raadslid bereid zich qua kennis verder 
te verdiepen. 
 
Fractiewerk is teamwerk en de fractieleden moeten zich met elkaar verbonden voelen en 
bereid zijn om daar waar nodig (elkaar) steun te bieden. Fractieleden moeten bereid zijn om 
media- en teamtrainingen te volgen indien dit nodig is om het team als geheel te versterken. 
De sfeer en de cultuur in de fractie moet een positieve uitstraling hebben, waarin humor niet 
ontbreekt. 
 
De lokale fractie vormt een onderdeel van een groter politiek geheel en uit dien hoofde 
moeten de fractieleden contacten onderhouden met de regionale, provinciale en landelijke 
onderdelen van de PvdA. De fractieleden werken mee aan een goede en wederzijds 
inspirerende verhouding met het afdelingsbestuur en de eigen leden. De fractie onderhoudt 
een goed contact met de eventuele eigen wethouder, maar kent in het duale bestel zijn eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
De fractieleden 
De fractieleden moeten politiek inzicht hebben en tijdig kunnen reageren op maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zij moeten de taal van de burger spreken en zich mondeling en schriftelijk goed 
kunnen uitdrukken. Zij moeten terzake kundig zijn en in staat zijn om portefeuillehouder te zijn 
op één of meerdere beleidsterreinen. 
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Ze moeten integer zijn, sociaal vaardig en hebben respect voor de ideeën en meningen van 
anderen. Ze zijn communicatief vaardig en kunnen op heldere en overtuigende wijze het 
woord voeren. Fractieleden zijn teamplayers, erkennen elkaars talenten, steunen elkaar, 
werken samen en kunnen opbouwende kritiek geven en ontvangen. Tot slot moeten 
fractieleden het vermogen tot relativeren bezitten. 
Fractieleden moeten zich realiseren dat het raadlidmaatschap verplichtingen met zich 
meebrengt, die inbreuk kunnen maken op hun privé- of werksituatie, bijvoorbeeld door het 
bijwonen van (raads)bijeenkomsten. 
 
Samenstelling van de fractie 
Kwaliteit van de fractie en de individuele fractieleden staat voorop. Kwaliteit en motivatie zijn 
gekoppeld aan de beginselen van de PvdA en de idealen van de sociale democratie. De 
fractie is zo samengesteld dat er een combinatie is van kennis en inzicht in algemene 
politieke zaken als ook in de verschillende specificieke beleidsterreinen. Binnen dit kader is 
het streven naar een evenwichtige opbouw, die een afspiegeling is van onze (lokale) 
samenleving. Het is wenselijk dat de fractie bestaat uit een evenwichtige combinatie van 
ervaren raadsleden en nieuwe kandidaten. 
 
De fractievoorzitter 
De fractievoorzitter is bij uitstek het charismatische en overtuigende boegbeeld van de PvdA-
fractie. Hij zorgt ervoor dat de fractie als een team opereert. Hij bevordert de samenwerking 
met de andere partijen in de raad en onderhoudt de (duale) relatie met de eigen 
wethouder(s). Hij moet zowel strateeg als teamspeler zijn en een leider naar binnen en naar 
buiten. Hij moet het vermogen bezitten om mensen te binden, hij is sociaal vaardig en heeft 
aantoonbaar leidinggevende kwaliteiten. 
De fractievoorzitter houdt regelmatig functioneringsgesprekken met de fractieleden. De 
voorzitter van de afdeling houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de fractievoorzitter. 
 


