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ALGEMEEN 
 
Een D66 gemeenteraadslid (v/m) is gekozen door de inwoners van de gemeente Dongen 
en vertegenwoordigt hen op een integere en overtuigende manier. Heeft direct contact met 
de inwoners. Weet wat er in de gemeente speelt en aandacht verdient. Staat open voor 
dialoog en verandering en durft hierin initiatieven te nemen.  
 
Een D66 gemeenteraadslid is een belangrijk en publiek gezicht van D66 in de gemeente 
Dongen en is zichtbaar voor D66 leden, voor inwoners en stakeholders in en rondom 
Dongense belangen. De voornaamste werkzaamheden zijn de beloftes in het 
verkiezingsprogramma 2018-2022 en het gedachtegoed van D66 om te zetten in beleid en 
uitvoering.  
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
• Het D66 gemeenteraadslid vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Dongen: 

− Staat continu in contact met de samenleving en de raad;  
− Zorgt dat de belangrijke thema’s uit de gemeente op de agenda van de raad 

  komen en stelt daarbij prioriteiten;  
− Gaat regelmatig in overleg met de gemeenteraadsleden van de D66 afdeling 

  Midden-Brabant of met relevante bestuursorganen om richting te geven aan een 
  gezamenlijke aanpak voor gemeentegrens overschrijdende zaken;  
• Het D66 gemeenteraadslid stelt kaders: 

− Geeft richting aan beleid binnen de gemeente met de vijf D66 richtingwijzers als 
  leidraad; 

− Vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad 
  behandeld worden; 

− Draagt zorg dat zover mogelijk alle beloftes gemaakt in het    
  verkiezingsprogramma 2018-2022 ten uitvoer wordt gebracht; 
• Het D66 gemeenteraadslid controleert het college; 
• Het D66 gemeenteraadslid legt verantwoording af voor het eigen functioneren;  
• Het D66 gemeenteraadslid voert actief campagne voor D66;  
• Het D66 gemeenteraadslid is een ‘D66’ politicus en toont zoveel mogelijk betrokkenheid 

 bij andere D66 activiteiten op afdeling, provinciaal en landelijk niveau. 
 

COMPETENTIEPROFIEL 
 
Leervermogenen  
Een D66 gemeenteraadslid staat open voor nieuwe informatie, neemt dit gemakkelijk op 
en past deze toe. Neemt initiatief om aan nieuwe informatie en ideeën te komen en zoekt 
praktijkervaringen op. Durft te reflecteren op haar eigen rol en functioneren en kijkt waar 
het nog beter kan. Kan zich verplaatsen in anderen en verdiept zich in de ideeën en 
theorieën van anderen. Vindt het belangrijk te blijven leren. 
 
Oordeelsvorming 
Een D66 gemeenteraadslid kan op basis van informatie en eigen analyse tot een 
weloverwogen standpunt of beslissing komen. Betrekt de benodigde informatie en overziet 
de gevolgen van besluiten. Heeft oog voor toekomstige ontwikkelingen. Bekijkt problemen 
vanuit meerdere invalshoeken. Betrekt de meningen en informatie van de anderen bij het 
vormen van standpunten. 
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Visie 
Een D66 gemeenteraadslid is in staat zaken in een breder kader te zetten. Kan conceptueel 
en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen. Vertaalt externe 
ontwikkelingen in een sociaalliberale visie voor de samenleving. Laat zich continu goed 
informeren over verschillende aspecten die van invloed zijn op het (partij)beleid. Ontwikkelt 
integer en transparant een weloverwogen strategische koers voor D66.  
 
Politieke sensitiviteit 
Een D66 gemeenteraadslid doorziet maatschappelijke en politieke processen. Ziet politieke 
kansen en gevaren. Is in staat ideeën, posities en partijen te verbinden en anderen effectief 
te beïnvloeden. Is zich bewust van verschillende belangen die spelen en heeft inzicht in 
welke personen en groepen invloed hebben. Voelt aan wat er onderhuids speelt. Stelt het 
eigen belang ondergeschikt aan het maatschappelijke en het partijbelang en herkent 
sociaalliberale kansen.  
 
Netwerkgerichtheid 
Een D66 gemeenteraadslid kan goed werken in teamverband en bouwt relaties op binnen 
en buiten de  
gemeenteraad. Onderhoudt relaties en benut deze om doelen te bereiken. Legt gemakkelijk 
contacten, staat open voor kennismaking met nieuwe mensen en is gemakkelijk 
toegankelijk. Beweegt zich gemakkelijk in uiteenlopende sociale situaties.  
 
Ondernemerschap 
Een D66 gemeenteraadslid ziet kansen en mogelijkheden. Neemt zelf initiatief, ziet 
bedreigingen als kansen en haakt onmiddellijk in op nieuwe ontwikkelingen. Gaat risico’s 
aan om een bepaald doel te bereiken en onderneemt initiatieven voor nieuwe activiteiten.  
 
Onderhandelen 
Een D66 gemeenteraadslid bereikt een goed resultaat en houdt de relaties goed ook als er 
sprake is van  
tegengestelde belangen. Ziet kansen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Weet 
anderen effectief te beïnvloeden en bepaalt voorafgaand aan onderhandelingen reële 
doelen. Kan verschillende belangen tegen elkaar afwegen en verschillende strategieën 
inzetten om tot een resultaat te komen.  
 
Overtuigingskracht 
Een D66 gemeenteraadslid slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of 
standpunt en kan anderen hier enthousiast voor maken. Weet door natuurlijk overwicht 
gemakkelijk instemming te krijgen en anderen voor zich te winnen. Heeft weloverwogen 
argumenten voor plannen en brengt deze duidelijk over. Speelt effectief in op de 
argumenten en standpunten van anderen. Brengt voorstellen met flair en vol overtuiging.  
 
ERVARING EN VEREISTEN  
Een D66 gemeenteraadslid is maatschappelijke betrokken en heeft aantoonbare affiniteit 
met politiek in het algemeen en de Dongense politiek in het bijzonder. De professionele en 
persoonlijke ervaring sluiten aan bij de speerpunten van het D66 programma. Weet 
ervaring in te zetten in het gemeenteraadswerk. Voelt zich comfortabel in het publieke 
debat. De communicatieve vaardigheden van het gemeenteraadslid zijn uitstekend en het 
is gewend om verantwoordelijkheid te nemen voor de toegewezen taken. 
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Voor kandidaatstelling gelden de volgende informele en formele eisen: 
 
• Doortastende politieke vaardigheden; 
• Gedachten onder het voetlicht kunnen brengen in woord en geschrift; 
• Integer; 
• Luisterend en kunnen debatteren; 
• Eigen belang is ondergeschikt; 
• Naast het raadswerk inmengend in maatschappelijke bewegingen in de gemeente 
 Dongen; 
• Zich vier jaar beschikbaar stellen voor de taak; 
• Minimaal 6 maanden lid van D66 voorafgaande aan de kandidaatstelling; 
• VOG verklaring overleggen bij kandidaatstelling; 
• Is geen lid van een andere politieke partij. 


