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PROCEDURE & PROFIELSCHETS  
WETHOUDER LEIDSCHENDAM-VOORBURG  
 

 

PROCEDURE  

De procedure verloopt conform de statuten en reglementen van de Partij van de Arbeid, in het bijzonder 
de artikelen 5.8 en 5.11 van de reglementen van de Partij van de Arbeid. De fractie van de Partij van de 
Arbeid in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg besluit over de voordracht voor een nieuwe 
wethouder. Daartoe wordt de volgende procedure doorlopen. 

1. De fractie heeft een commissie ingesteld, bestaande uit partijleden. De commissie neemt de onder-
havige procedure en profielschets in acht en bepaalt voor het overige zijn eigen werkwijze. 

2. De commissie neemt de kandidaatstellingen, bestaande uit een motivatiebrief en uitgebreid CV, 
graag in ontvangst (ter attentie van Folkert Buis, sollicitatie.PvdA.LV@gmail.com). Kandidaatstel-
lingen moeten uiterlijk op woensdag 14 april zijn ingediend. De commissie maakt op basis van de 
ontvangen sollicitaties zo nodig een selectie en voert gesprekken met kandidaten in de periode van 
16 – 25 april. Dit deel van de procedure is vertrouwelijk: de totale groep van kandidaten en inhoud 
van de besprekingen is alleen kenbaar voor de commissie en de fractie. 

3. De commissie geeft een enkelvoudig advies (één naam) aan de fractie, als de voor te dragen kan-
didaat. Dit advies wordt actief kenbaar gemaakt aan het afdelingsbestuur en de afdelingsvergade-
ring. Van de overige kandidaten die hun kandidatuur handhaven, wordt een alfabetische namenlijst 
opgemaakt en als bijlage bij het advies gevoegd. 

4. De afdelingsvergadering wordt in staat gesteld haar zienswijze te geven over de voorgenomen 
voordracht. Deze zienswijze geldt als een zwaarwegend advies aan de fractie. 

5. De fractie beslist over de voordracht van de wethouder. Bij afwijking van de zienswijze van de af-
delingsvergadering legt de fractie daarover verantwoording af aan de afdelingsvergadering. 

6. Voorafgaand aan de formele benoeming door de gemeenteraad, wordt een integriteitsonderzoek 
uitgevoerd in opdracht van de gemeente. 

7. Op voordracht van de fractie, wordt de wethouder benoemd door de gemeenteraad. Het streven is 
om de benoeming in te laten gaan medio mei 2021. 

 

*** 
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PROFIELSCHETS 

Algemeen 

De PvdA is een sociaaldemocratische partij. Dat betekent dat we geïnspireerd worden door waarden 
als democratie, de eerlijke verdeling van kansen, werk en inkomen en ruime aandacht voor sociale 
rechten op gezondheidszorg, wonen en onderwijs. Die waarden zijn onze leidraad bij het streven naar 
een goed bestaan voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg.  

Leidschendam-Voorburg is een gemeente met drie kernen (Leidschendam, Voorburg en Stompwijk) en 
kent zowel zeer verstedelijkte gebieden als platteland. Leidschendam-Voorburg heeft een rijk (sport)ver-
enigingsleven, kent uiteenlopende culturele instellingen en mooie historische plekken. Onze gemeente 
is bestuurlijk en financieel gezond, maar kent – net als andere gemeenten – stevige uitdagingen in het 
sociaal domein (jeugdzorg, wonen) een afvalvraagstuk en grootstedelijke problematieken in wijken die 
tegen Den Haag aanliggen (in het bijzonder Leidschendam-Noord). 

In de komende jaren ziet de gemeente zich ook gesteld voor grote regionale ontwikkelingen op het 
gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. We zoeken daarom een wethouder met bestuur-
lijke ervaring, politieke behendigheid en enthousiasme. Je wilt je inzetten voor de gemeentelijke vraag-
stukken, je hebt daarbij hart voor mensen en verenigingen en je vindt het leuk om een uitgebreid netwerk 
te ontwikkelen en onderhouden. Je brengt een frisse blik op gemeentelijke vraagstukken en kan mede 
daardoor goed samenwerken met de fractie en de leden. De samenwerking met en binnen de fractie is 
goed: professioneel en gezellig. 

Kandidaten moeten aantoonbaar affiniteit hebben met de waarden van de sociaaldemocratie en bij 
voorkeur reeds lid zijn van de PvdA. Kandidaten moeten bereid zijn om de Erecode van de PvdA te 
ondertekenen en om zich te committeren aan het actuele coalitieakkoord en het verkiezingsprogramma 
van de PvdA Leidschendam-Voorburg 2018. Het gaat om een volledige aanstelling (1,0 FTE) en de 
portefeuille van onze wethouder bestaat uit: Werk en inkomen (inclusief DSW); Sport; Openbare ruimte; 
Dienstverlening; P&O; LHBTQI; Project Leidsenhage / Mall of the Netherlands; Versterkingsprogramma 
Leidschendam-Noord. 

Functie en competenties 

Een wethouder van de PvdA is een sociaaldemocraat, een kundig bestuurder en communicatief vaardig. 
Je zult in de raad en in de stad zichtbaar moeten zijn, het debat aan moeten gaan en coalities moeten 
smeden om plannen te kunnen verwezenlijken. Als wethouder:  
a) geef je inhoudelijk leiding aan de ambtelijke organisatie;  
b) neem je beslissingen en leg je verantwoording af in de gemeenteraad en aan de partijleden;  
c) onderhandel je en werk je samen in de coalitie;  
d) ben je zichtbaar betrokken bij en benaderbaar voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg;  
e) ben je in staat om de media effectief te woord te staan. Je bent gezichtsbepalend voor de gemeente 

en voor de lokale afdeling van de PvdA. 

Om de functie succesvol te kunnen uitoefenen als vertegenwoordiger van de sociaaldemocraten in 
Leidschendam-Voorburg, kijkt de commissie naar de volgende zes punten. 
 
1. Politiek/communicatieve vaardigheid 
• Je bent strategisch sterk, in woord en daad: een wethouder moet resultaten kunnen bereiken, kun-

nen inschatten wat de gevolgen zijn van handelen en ontwikkelingen binnen zijn/haar portefeuille 
kunnen duiden. 

• Je kunt helder communiceren, toegankelijk voor iedereen in de achterban van een volkspartij. 
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2. Bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring 
• Je bent analytisch sterk, kunt signalen uit de samenleving vertalen naar politieke ambities en kunt 

daar resultaatgericht naar werken. 
• Je toont leiderschap, bent besluitvaardig, kunt compromissen sluiten en bent in staat en bereid om 

als dat nodig is duidelijk koers te bepalen en daar aan vast te houden. 
• Je hebt ruime leidinggevende ervaring (in publieke, semipublieke of private organisaties) en ruime 

ervaring met het werken in een (lokale) politiek-bestuurlijke context.  
• Je hebt stevige ervaring in het lokale bestuur, bij voorkeur als wethouder.  
 
3. Samenwerking op verschillende niveaus 
• Je bent een teamplayer en werkt samen in het College, met de fractie en met de gemeenteraad. 
• Je kunt binnen korte termijn een divers netwerk opbouwen/onderhouden en de stad, ook op basis 

van empathie en luistervermogen, om de stad en de partij te kunnen vertegenwoordigen. 
 
4. Reflecteren op het eigen handelen 
• Je hebt integriteit hoog in het vaandel. 
• Je hebt een goed zelflerend en -reflecterend vermogen. 
 
5. Toekomstpotentieel voor de afdeling 
• Je laat je aantoonbaar inspireren door de idealen van de sociaaldemocratie en vanuit die idealen 

ben je in staat een visie op Leidschendam-Voorburg (en de lokale afdeling) te formuleren. 
• Je bent bereid initieel het wethouderschap voor een periode van circa 1 jaar te vervullen (tot en met 

de formatieperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022). Je bent in staat meteen op de 
rijdende trein te springen.  

• Bij voorkeur heb je de intentie om je voor langere tijd – ook na de initiële periode van wethouderschap 
– in te zetten voor de lokale gemeenschap en PvdA (al dan niet in een actieve politieke functie). 

 
6. Bij voorkeur regionale binding hebben 
• Je bent bekend met de regionale vraagstukken waarvoor Leidschendam-Voorburg en de regio Haag-

landen zich gesteld zien en bent in staat om bestuurlijk de belangen van onze gemeente in de regio 
te behartigen. 

 

*** 

	


