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Functieomschrijving Raadslid 

Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) 

 
Gemeentebelangen Overbetuwe  is een lokale politieke partij in de gemeente Overbetuwe. Doordat 
onze partij een lokale politieke partij is, hechten wij belang aan de lokale cultuur en aan de lokale 
normen en waarden. Bij ons staat het belang van de lokale inwoners (jong, oud, langwoonachtig of 
kortwoonachtig in onze gemeente), verenigingen en ondernemers altijd voorop. Dit is een waarde 
waar ieder raadslid van GBO voor staat.  

De functie 
Een raadslid is een volksvertegenwoordiger van de gemeente. Als je raadslid bent, ben je een 
onderdeel van de gemeenteraad. Samen met je collega raadsleden bepaal je o.a. de hoofdlijnen van 
het gemeentebeleid en controleer je of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed 
uitvoert. Bij dit alles rekening houden met de achterban. 

Wat ga je doen? 
• Je bent een volksvertegenwoordiger van onze gemeente voor een minimum periode van vier 

jaar, daarna geef jij zelf aan of je weer verkiesbaar wilt zijn; 

• Je controleert de uitvoering van het gemeentebeleid;  

• Je controleert de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders; 

• Je controleert de besluitvorming van de burgemeester; 

• Je geeft aansturing indien je ‘hiaten’ constateert in de uitvoering van het beleid en/of in de  
besluitvorming; dit kan via moties en/of amendementen.  

• Je controleert het jaarverslag van de gemeente; 

• Je stelt besluiten vast die gemandateerd zijn aan de gemeenteraad.  

• Je neemt zitting bij de gemeenteraadsvergaderingen of commissievergaderingen. 

• Je bent een gesprekspartner voor raadsleden, ambtenaren en leden van B&W. 

• Je pakt maatschappelijke problemen op en kan deze vertalen in concreet en reëel haalbaar 
politiek handelen 

Wat voor persoon ben je? 
Je wilt iets voor jouw gemeente betekenen en zet je eigen belang niet op de eerste plaats! 
Je hebt voldoende maatschappelijke ervaring in relatie tot je eigen leeftijd en je kunt contact 
onderhouden met groepen burgers en maatschappelijke organisaties. Ook vind je het leuk om 
netwerken te maken en/of te onderhouden. Je beschikt over een actieve werkhouding en een 
constructieve oplossingsgerichte opstelling en je beschikt over een strategisch en analytisch inzicht 
om problemen te verhelpen.  
 
Je bent bewust dat oplossingen geboden kunnen worden via de besluitvorming van de gemeenteraad 
waardoor je weet dat het belangrijk is om met andere partijen samen te werken. Evenwichtig en 
effectief optreden staat bij jou centraal.  
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Wat verwacht GBO van jou? 
Onze partij verwacht dat een raadslid minimaal aan de volgende criteria voldoet: inzet, kennis, 
kwaliteit en communicatie. Deze criteria zullen wij specifiek toelichten: 

• Inzet. Als je een raadslid bent, moet je rekening houden met het gegeven dat dit een functie is 
voor minimaal 20 uur per week. Wij verwachten van ieder lid dat hij/zij deze uren kan 
vrijmaken op diverse momenten en goed kan invullen. Je bent ook beschikbaar voor in de 
avonduren. 

• Inzet. Wij verwachten dat je jouw ‘medepartij genoten’ kunt ‘ontzorgen’; help elkaar. Dit kan 
bijvoorbeeld gebeuren als jouw ‘medepartij genoot’ geen tijd heeft om een dossier te 
bestuderen, vraag dan of jij kunt helpen.  

• Inzet. Gelet op het voorgaande punt verwachten wij dus dat je jezelf collegiaal en behulpzaam 
kunt opstellen; wees assertief.    

• Inzet. Je vindt het leuk om je eigen ervaring en kennis over te brengen aan anderen.  

• Kennis. Je weet waar GBO voorstaat en wat de partijstandpunten zijn. Je weet die kennis over 
te brengen in jouw handelingen.  

• Kennis. Wij verwachten dat je kennis ontwikkelt over de vraag: hoe werkt een gemeente? VB. 
welke wetgeving raakt een gemeente en hoe werkt een motie en een amendement?  

• Kwaliteit. Communicatie is een belangrijke eigenschap voor de functie ‘raadslid’. Daarom 
willen wij dat jouw communicatiekwaliteiten goed zijn. Wij willen daarom dat je, in jouw 
raadsperiode, minimaal de volgende communicatiecursussen gaat volgen. Bijvoorbeeld een 
cursus debatteren.  

• Kwaliteit. Je bent een integer persoon, je handelt in lijn met algemene maatschappelijk 
opvattingen.  

• Kwaliteit en communicatie. Je hebt overtuigingskracht en weet anderen enthousiast te 
maken. 

• Communicatie. Naast communicatiecursussen, verwachten wij ook van jou dat jij hoofd van 
bijzaken kunt scheiden en dit kan overdragen.  

• Communicatie. Je kunt een overweging maken over de vraag: wanneer moet ik mijn inbreng 
geven en wanneer niet? Je bent niet onzichtbaar maar je bent ook niet ‘te’ zichtbaar.  

Overig 
• Beschik je over goede contacten binnen de gemeente met inwoners, verenigingen en ondernemers? 

Of, leg jij goede linken met de lokale gemeenschap. Dat zien wij als een pré! 

• Gevoel voor publiciteit is een pré.  

• Je kunt het gedachtengoed van de eigen politieke partij uitdragen. 

Tot slot 
Je krijgt als raadslid een raadsvergoeding. De hoogte van de vergoeding kun je opvragen bij de 
gemeente. Wel, ben je als raadslid lidmaatschapsgeld verschuldigd aan de partij. Heb je inhoudelijk 
vragen of steun nodig, dan wordt je ondersteund door je collega fractieleden en door de griffie.  

Vragen 
Heb je vragen over de functieomschrijving ‘raadslid’, neem dan contact op met het bestuur van GBO.  


