
‘Route 2014’        
Opmerkingen ALV over profielschets en opdracht  commissie-Putters 
 

1. De data rondom met name de lijsttrekkersverkiezing zijn niet bij iedereen bekend. Wellicht is 
het goed om de belangrijkste data nog eens op een rij te zetten. 
Antwoord: We hebben de belangrijkste data in een overzicht gezet en sturen dit voortaan 
mee met alle stukken rondom dit traject. Daarnaast is de planning voor de 
lijsttrekkersverkiezing als volgt: 
 30 september: uiterste datum voor het kandideren voor het lijsttrekkerschap. 
 23 oktober: lijsttrekkersdebat. 
 27 oktober tot en met 6 november: ledenraadpleging waarin Haagse leden kunnen 

stemmen via website en post. 
 7 november: vaststellen uitslag lijsttrekkersverkiezing en bekendmaking van de uitslag. 
 10 november: vastgestelde ontwerpkandidatenlijst, inclusief beoogd lijsttrekker, 

toesturen aan de leden. 
 

2. Het is extra belangrijk dat kandidaten affiniteit hebben met de belevingswereld van de 
mensen in de stad. In het bijzonder ook met betrekking tot de culturele achtergrond van 
mensen.  
Antwoord: In de profielschets over het individuele fractielid hebben we dit toegevoegd. Als 
volgt: “Het fractielid heeft affiniteit met en/of kennis van de belevingswereld en culturen van 
de diverse bevolkingsgroepen in de stad. Hij/zij is in staat om de vertaling te maken richting 
politieke standpunten en beleid.” 
 

3. De relatie met de leden en de bestaande werkgroepen is voor fractieleden belangrijk. Leden 
en werkgroepen gelden als een belangrijke bron van informatie en het is belangrijk dat 
raadsleden hier dus de verbinding mee zoeken. 

- Antwoord: In de profielschets hebben we dit toegevoegd. Als volgt: “Het fractielid weet een 
goede relatie op te bouwen met de leden en in het bijzonder de werkgroepen, die gelden als 
een belangrijke informatiebron.”  

 
4. Op basis van de profielschets zijn we op zoek naar ‘het schaap met de vijf poten’. Niet iedere 

kandidaat kan aan alle competenties en eigenschappen voldoen. Het verzoek is om dit in de 
inleiding iets te relativeren. 
Antwoord: We hebben hier een extra passage aan gewijd. Als volgt: “De PvdA Den Haag is op 
zoek naar uitstekende kandidaten voor het raadslidmaatschap. De 
kandidaatstellingscommissie toetst kandidaten aan de hieronder beschreven eigenschappen, 
vaardigheden en criteria. Niet elke kandidaat kan uiteraard aan al deze criteria voldoen.” 

 
5. Er staat nu beschreven dat de fractievoorzitter in potentie een leider moet kunnen zijn. Het 

heeft de voorkeur dat hij of zij een bewezen kwaliteit heeft op het gebied van leiderschap. 
Antwoord: We hebben dit overgenomen en wel als volgt: “De fractievoorzitter heeft het in 
zich om een herkenbare leider te zijn binnen de Haagse gemeentepolitiek en heeft daarnaast 
bewezen kwaliteit op het terrein van leiderschap.” 

 
6. Kandidaat-wethouders moeten bestuurlijke ervaring hebben. Als dit enkel politiek-

bestuurlijke ervaring betreft, zal dit ons beperken.  
Antwoord: We hebben gekozen voor een iets bredere formulering. “Kandidaat-wethouders 
hebben ruime politieke en/of bestuurlijke ervaring.”  


