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Inleiding: 

Het bestuur van de kiesvereniging Zwijndrecht is op zoek naar personen die deskundig en 

beginselvast zijn en over een goede presentatie en voldoende tijd beschikken. 

De SGP kandidaat kent zijn eigen verkiezingsprogramma en de praktische uitwerking daarvan en is 

daarop voor bestuur, leden en kiezers aanspreekbaar. 

 

Het raadslid/burgerraadslid beschikt over een flexibele, ruime agenda met voldoende tijd. Er is op dit 

moment sprake van een tweewekelijkse vergadercyclus van carrousel- en raadsvergaderingen. 

Uiteraard vragen ook de voorbereidingen daarvan de nodige tijd. 

Daarnaast vinden werkbezoeken plaats en is het gewenst belangrijke informatie- en 

voorlichtingsavonden/oriëntatieavonden bij te wonen. Deze vergaderingen en bijeenkomsten vinden 

in beginsel plaats gedurende de (doordeweekse) avonduren.  

Het fractielid verbindt zich (onder het voorbehoud van Jak. 4) voor een volledige periode van 4 jaar 

aan het raads- en/of commissiewerk en is bereid continu bij te leren, bijvoorbeeld door het volgen 

van opleidingen en/of trainingen. 

 

Algemeen:  

De kandidaat 

- staat pal achter het beginselprogram van de Staatkundig Gereformeerde Partij; 

- onderschrijft het SGP gedachtegoed en laat zich daar op een betrokken wijze op voorstaan en 

aanspreken; 

- heeft aantoonbare politieke- en/of maatschappelijke betrokkenheid; 

- is meelevend lid van een reformatorische kerk; 

 

Vaardigheden: 

De kandidaat beschikt over de volgende vaardigheden: 

- gevoel voor politieke verhoudingen 

- kan gedachten en ideeën zowel mondeling als op schrift, helder en in goed Nederlands onder 

woorden brengen; 

- maakt gebruik van de politieke kaders (m.n. het verkiezingsprogramma) en is in staat de politieke 

keuzes die hieruit voortvloeien, uit te leggen aan de bevolking; 

- kent de onderwerpen die leven binnen de Zwijndrechtse samenleving en kan deze vertalen naar de 

politieke agenda; 

- kan vanuit een lange termijnvisie een goede invulling geven aan het dagelijks politiek handelen. 

 

Competenties/eigenschappen: 

De kandidaat beschikt in voldoende mate over een aantal van de volgende competenties: 

- analytisch vermogen 

- sensitiviteit 

- actieve luisteraar 

- teamspeler (bijdragen aan gezamenlijk resultaat) 

- resultaatgericht 

- relativeringsvermogen en humor 

- zorgvuldigheid en standvastigheid 

- creativiteit en bevlogenheid 

- overtuigingskracht 
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Vergoeding raadslid:  

volgens de regeling in de gemeentewet 

- een bedrag van circa € 1.140,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding 

(het burgerraadslid ontvangt een vergoeding van de gemeente over de avonden dat hij aanwezig is) 

 

Procedure in het kort: 

Na de sollicitatietermijn zal de selectiecommissie een selectie toepassen en zullen potentieel 

geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie. De commissie houdt 

zich het recht voor om zelf ook actief op zoek te gaan naar juiste kandidaten. 

De commissie streeft er naar om uiterlijk juli 2013 de procedure af te sluiten met het aanbieden van 

een concept kieslijst aan het bestuur van de kiesvereniging. 

 

Het bestuur realiseert zich dat het profiel hoge eisen stelt aan kwaliteiten van potentiële kandidaten. 

Herkent u zich niet (geheel) in dit profiel en bent u toch geïnteresseerd, dan wordt u toch hartelijk 

uitgenodigd om u kandidaat te stellen en te reageren.  

 

Voor inlichtingen wat betreft de selectiecommissie kunt u zich richten tot secretaris J.F. Pasveer 

(secretaris.sgp@zwijndrecht.christenunie-sgp.nl). 

 

Voor informatie over de inhoud van het fractielidmaatschap (als raadslid en/of burgerraadslid) kunt u 

contact opnemen met de huidige fractievoorzitter de heer H. Pasveer 

(h.pasveer@zwijndrecht.christenunie-sgp.nl), fractiesecretaris A. van Gemerden 

(a.vangemerden@zwijndrecht.christenunie-sgp.nl) of één van de overige fractieleden (zie voor 

gegevens zwijndrecht.christenunie-sgp.nl). 

 


