
 
 
Fractieprofiel Provinciale Staten  

Door de Algemene Ledenvergadering van PvdA Zuid-Holland is op 24 maart 2018 het navolgende 

fractieprofiel voor de verkiezingen in 2019 van de Provinciale Staten vastgesteld. 

 

KERNWOORDEN 

• Sociaaldemocratisch 

• Volksvertegenwoordiger schap 

• Communicatief 

• Tijd 

• Kwaliteit 

Algemeen 

De provincie levert een belangrijke bijdrage aan het regionaal bestuur en aan de oplossing van 

maatschappelijke vraagstukken in de regio. Het is van groot belang dat daarbij ook de 

sociaaldemocratische beginselen doorklinken. De leden van de PvdA-fractie leveren hieraan een 

bijdrage door het provinciaal bestuur kritisch te volgen en waar nodig en mogelijk nieuwe initiatieven te 

presenteren die in de provincie Zuid-Holland van belang zijn. Zij werken voortdurend aan vergroting 

van het draagvlak voor de standpunten waar de PvdA binnen de provincie voor staat. De positie en 

taken van de provincie als ‘middenbestuur’ staan voortdurend ter discussie. Van de nieuwe fractie 

wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren in deze discussie. Dit vraagt om visie en 

lef.  

 

Van provinciale PvdA volksvertegenwoordigers wordt verwacht dat zij op een breed terrein contacten 

onderhouden met burgers, lokaal bestuur en organisaties en instellingen uit bedrijfsleven en 

maatschappelijk middenveld. De fractie kent de wensen, verwachtingen en knelpunten die in de 

samenleving leven. Dit vraagt om een initiatiefrijke, ondernemende en ‘open’ houding van de 

afzonderlijke fractieleden en de fractie als geheel. De fractie onderhoudt goede contacten met de 

partijachterban (leden, afdelingen en gewest), evenals met andere bestuurslagen in de partij 

(gemeente, rijk, Europa). Binnen de kaders van het duale stelsel is er een nauwe samenwerking 

tussen fractie en PvdA GS leden (indien van toepassing). 

Samenstelling van de fractie 

Bij voldoende aanbod van kwalitatief goede mensen gelden voor de samenstelling van de nieuwe 

fractie de volgende uitgangspunten: 

• De nieuwe fractie is een goede mix van ervaren leden, nieuwe talenten, generalisten en 

specialisten. 

• De leden kunnen goed en loyaal samenwerken in teamverband. 

• De fractie kent een evenwichtige samenstelling qua verdeling van mannen en vrouwen en 

weerspiegelt de diversiteit en pluriformiteit van de samenleving. 

• Bij de samenstelling van de lijst worden geen concessies gedaan aan kwaliteit. Alle 

kandidaten, van de eerste tot de laatste plaats, dienen te beschikken over de kwaliteit en 

vaardigheden die nodig zijn om de rol van volksvertegenwoordiger te kunnen vervullen. 

• Bij de samenstelling van de lijst wordt ook rekening gehouden met een geografische spreiding 

over de provincie.  

  



 
 
Wat vragen wij van de kandidaten 

• Lidmaatschap van de PvdA, affiniteit met de sociaaldemocratische beweging en kennis van 

de sociaaldemocratische beginselen. 

• Analytisch denkvermogen, het vermogen snel hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen 

onderscheiden. 

• Een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en maatschappelijke en bestuurlijke 

processen. 

• Het kunnen vertalen van maatschappelijke geluiden tot een politiek debat. 

• Het kunnen werken in teamverband. 

• Zich kunnen ontwikkelen tot een specialist op één of meer beleidsterreinen. 

• Het vermogen standpunten zowel schriftelijk als mondeling helder en krachtig te verwoorden 

en het debat daarover aan te gaan, ook in de media. 

• Het aangaan en onderhouden van maatschappelijke contacten. 

• Het investeren van tijd in het onderhouden van contact met de achterban (leden, afdelingen, 

provincie). 

• Het investeren van tijd in contacten met de verschillende bestuurslagen binnen de PvdA. 

 

Fractievoorzitter en kandidaat gedeputeerde 

Bij het samenstellen van de lijst zal de aandacht zeker uit moeten gaan naar het vervullen van de rol 

van fractievoorzitter en kandidaat gedeputeerde. De meest logische start is dat de lijststrekker ook de 

beoogd fractievoorzitter is. Dit in het besef dat het de fractie is die zijn eigen taakverdeling vaststelt.  

Ook de beschikbaarheid van één of meer beoogd gedeputeerden is van belang. Ook dat is moeilijk 

vooraf in kaders te gieten. Of een beoogde kandidaat ook past in het te vormen college, indien de 

PvdA deelneemt aan een coalitie, is pas bekend als dat aan de orde is. Er is, gelet op het dualisme, 

ook geen absolute noodzaak dat de kandidaat gedeputeerde op de kandidatenlijst staat.  

Voorgesteld wordt de voorstellen te beperken tot de lijst, waarbij de lijsttrekker ook de eerste 

kandidaat voor het fractievoorzitterschap is, zonder uit te sluiten dat de lijststrekker ook kandidaat 

gedeputeerde zou kunnen zijn. Een Statenfractie wordt gekozen voor vier jaar. In deze periode kan 

veel veranderen. Het is daarom van belang dat de lijst zo wordt samengesteld dat ook tussentijdse 

veranderingen kunnen worden opgevangen. 

 


