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Profiel in verband met de Statenverkiezingen in 2019 
 

Profiel Statenfractie 
 
Algemeen 
 
Door het bestuur en de fractie zijn een aantal punten genoemd, waaraan een Statenlid, de 
beoogde lijsttrekker, de kandidaat-fractievoorzitter, de gehele fractie en een Gedeputeerde 
zou moeten voldoen en waaraan kandidaten voor Provinciale Staten en Gedeputeerde 
Staten moeten worden getoetst.  
 
Het bestuur van het Gewest Gelderland stelt een Kandidaten Advies selectie Commissie 
(KACIE) samen die het bestuur een voordracht betreffende de samenstelling van de fractie 
zal doen. Het bestuur zal op zijn beurt de concept lijst van kandidaten samenstellen en 
voorleggen aan de Gewestelijke Ledenvergadering ter besluitvorming.  
 
Van alle kandidaten wordt verwacht dat hij/zij het verkiezingsprogramma onderschrijven. 
Wanneer kandidaten een van het verkiezingsprogramma afwijkend standpunt hebben, dan 
dienen zij dat voor de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst nadrukkelijk – schriftelijk 
aan het bestuur en mondeling in de gewestelijke vergadering waar de kandidatenlijst 
vastgesteld wordt - kenbaar te maken. 
 
Van alle kandidaten wordt ook verwacht dat zij de erecode en interne bereidverklaring 
ondertekenen  
 
Van alle kandidaten wordt verwacht dat zij als zij eenmaal voor de PvdA een politieke functie 
vervullen, zij de door de partij vastgestelde afdracht zullen voldoen.  
Van de eerste 15 kandidaten wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangd 
 
Uitgangspunten bij samenstelling van de fractie 
 
Over het algemeen streven we naar een fractie die is samengesteld uit een mix van zittende 
Statenleden en nieuwkomers, dit is om enthousiasme in het team te houden, maar ook om 
voor de continuïteit op termijn te zorgen. Een fractie kan niet goed functioneren zonder 
geheugen, maar moet ook gevoed worden met nieuwe ideeën.  
 
Er wordt bij het samenstellen van de kandidatenlijst een evenwichtige man/vrouw verdeling 
toegepast. Tevens wordt bij het samenstellen van de kandidatenlijst gekeken naar een  
evenwichtige spreiding van kandidaten over de regio’s in Gelderland.  
 
Kandidaten worden geselecteerd aan de hand van de door de gewestelijke ledenvergadering 
vastgestelde profielschets. Dit profiel is richtinggevend voor de kandidaatstelling. 
 
Zittingsduur fractie 
 
Er geldt in principe voor alle functies een maximale zittingsduur van twee perioden en in 
uitzonderingssituaties maximaal drie perioden.  
Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld mogelijk bij: 
▪ Tussentijds toetreden tot de fractie i.v.m. een vacature 
▪ Personen waarbij een duidelijke groei in het functioneren zichtbaar is die ook tot 

uitdrukking komt in het carrièrepad gedurende de Statenperiode, zoals lidmaatschap DB.  
 
Positie kandidaat fractievoorzitter en kandidaat gedeputeerden 
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Het bestuur wijst minimaal drie potentiële kandidaat Gedeputeerden aan op basis van de 
door de gewestelijke ledenvergadering vastgestelde profielschets.  
 
Dit neemt niet weg dat de fractie en provinciale staten staatsrechtelijk gezien een 
eigenstandige positie heeft bij de aanwijzing van Gedeputeerden en de fractievoorzitter.  
De bedoeling is echter dat de fractie het advies van het bestuur c.q. de ledenvergadering 
overneemt en dit zeer zeker als zwaarwegend advies betrekt bij zijn beraadslagingen (zie 
artikel 21 lid 9 van het huishoudelijk reglement).  
 
Criteria te stellen aan de fractie als geheel 
 
▪ Zo mogelijk een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en een 

evenwichtige spreiding qua leeftijd, regio en diversiteit. 
▪ Bij de samenstelling van de kandidatenlijst moet voldoende rekening worden gehouden 

met zowel vernieuwing als het waarborgen van de continuïteit van de fractie. 
▪ Moet zodanig zijn samengesteld, dat inhoudelijke deskundigheid op alle provinciale 

beleidsterreinen vertegenwoordigd zijn 
▪ De fractie moet zelfverzekerd naar buiten toe kunnen optreden. 
▪ De fractie moet in staat zijn tot: 

- Het ontwikkelen van een politieke visie, gebaseerd op de PvdA grondbeginselen.  

- Het controleren van gedeputeerde Staten 

- Het signaleren en implementeren van de strategische PvdA doelen (lees: het 
uitvoeren van het PvdA verkiezingsprogramma en het collegeprogramma wanneer de 
PvdA aan het college deelneemt) 

-   Het vervullen van haar volksvertegenwoordigende rol. De fractie staat open voor 
signalen vanuit de samenleving en kan deze vertalen naar concrete acties en/of 
beleidsvoorstellen. Zij staat open voor tegengeluiden, zorgen en kritiek en weet daar 
helder over te communiceren met belanghebbenden. kunnen vertalen naar 
beleidsvoorstellen 

- Strategisch handelen om PvdA plannen op de politieke agenda te zetten en hiervoor 
voldoende draagvlak te verkrijgen; 

- Communiceren in heldere taal en eenduidige terugkoppeling naar de partij in de 
gewestelijke ledenvergadering. 

- Contact onderhouden en samenwerken met het Gewestelijk bestuur  

- Actief contact onderhouden met fracties, wethouders en afdelingen in de provincie en 
zaken bespreekbaar maken.  

- Strategisch omgaan met communicatie om helder en duidelijk uit te dragen wie men 
is en wat men doet.  

 
▪ Verder dient de fractie in staat te zijn tot: 

- in goed overleg en in vertrouwen onderling samen te werken 

- het hebben van regelmatig overleg en discussie over relevante onderwerpen 

- het met enige regelmaat evalueren van het eigen functioneren 

- het zorg dragen voor de eigen continuïteit. 
 

 


