
 

Leefbaar Borger-Odoorn 

Profielschets raadslid 

De leden van de fractie van Leefbaar Borger-Odoorn in de gemeenteraad van Borger-Odoorn 

beschikken ieder voor zich en in ieder geval als fractie gezamenlijk over de volgende 

competenties en vaardigheden: 

 

1. Authenticiteit 

 Het raadslid is ‘echt’, komt sympathiek over en heeft een goed aanvoelings- en 

inlevingsvermogen voor de belangen van de inwoners van Borger-Odoorn; 

 Het raadslid functioneert vanuit zowel het hart en het verstand, is oprecht en eerlijk en 

wordt daarom vertrouwd en gewaardeerd; 

 Het raadslid is van onbesproken gedrag; 

 Het raadslid hanteert de normen en de waarden van de partij; 

 Het raadslid is integer en handelt ethisch. 

 

2. Visie en deskundigheid 

 Het raadslid beheerst het gedachtegoed en kent het verkiezingsprogramma van de 

partij en weet die te verbinden met de politieke actualiteit; 

 Het raadslid weet wat er in de gemeente Borger-Odoorn en in zijn kernen binnen de 

gemeente leeft en maakt samen met de fractie keuzes met betrekking tot doelen en 

acties; 

 Het raadslid is zich bewust van de positie die Borger-Odoorn en de regio inneemt en 

zet zich in voor de profilering van Borger-Odoorn op regionaal, nationaal en eventueel 

internationaal niveau; 

 Het raadslid houdt de grote lijn vast, onderkent dwarsverbanden en laat zich niet 

verleiden tot incidentenpolitiek. 

  

3. Politieke sensitiviteit 

 Het raadslid onderkent politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en weet deze te 

vertalen in politieke standpunten en acties; 

 Het raadslid doorziet de complexiteit van het politieke bestuursproces en het            

besluitvormingsproces en weet dat aan te wenden om de politieke doelen van            

de fractie te realiseren; 

 Het raadslid is in staat om in samenwerking met andere fracties te komen tot 

voorstellen e.d.; 

 Het raadslid bouwt en onderhoudt netwerken zowel binnen de raad en het ambtelijk 

apparaat, maar ook met de maatschappelijke organisaties in Borger-Odoorn, evenals 

met de aparte belangenorganisaties in de afzonderlijke dorpen; 

 Het raadslid onderhoudt daarnaast netwerken binnen en buiten Leefbaar Borger-

Odoorn op regionaal dan wel landelijk niveau; 

 Het raadslid formuleert samen met de fractie concrete doelen en werkt doelgericht aan 

de realisatie daarvan. 



 

4. Communicatieve vaardigheden 

 Het raadslid heeft interesse in wat mensen raakt, stapt op hen af en wil weten wat hen 

bezighoudt; 

 Het raadslid kan goed luisteren en debatteren en stelt de juiste vragen; 

 Het raadslid toetst voor- en tegenargumenten voor een vraagstuk bij relevante            

stakeholders en weegt alle belangen af bij de inname van een standpunt; 

 Het raadslid formuleert zijn vragen en standpunten in ‘gewone mensentaal’, is            

duidelijk en overtuigend en gebruikt geen dubbelzinnig en wollig taalgebruik; 

 Het raadslid weet de verrichtingen van Leefbaar Borger-Odoorn binnen de 

gemeenteraad op een heldere manier zichtbaar te maken voor de burgers van de 

verschillende dorpen en wijken via de beschikbare podia zoals de pers en de sociale 

media. 

 

5. Samenwerken in de fractie 

 Het raadslid zet zijn kennis en netwerk in om samen met de fractieleden tot            

gemeenschappelijk gedragen keuzes en acties te komen en committeert zich aan de 

gemaakte afspraken; 

 Het raadslid levert opbouwende kritiek aan de collega’s in de fractie en staat ook zelf 

open voor verbeterpunten. 

 

Aanvullende informatie voor het raadslid 

 De taken van een raadslid voor de gemeente Borger-Odoorn vragen om een behoorlijk 

tijdsbeslag (minimaal 10 uur per week). De kandidaat moet vooraf aangeven of zij/hij 

bereid is die tijd ook beschikbaar te stellen. 

 De kandidaat verplicht zich tot een jaarlijkse financiële afdracht aan Leefbaar Borger-

Odoorn op basis van een vooraf vastgestelde bijdrageregeling; 

 Een raadslid van Leefbaar Borger-Odoorn heeft een maximale zittingstermijn van één 

raadsperiode. Indien geen geschikte nieuwe kandidaten beschikbaar zijn kan de 

Algemene Ledenvergadering, na advies van het Bestuur, besluiten deze termijn met 

maximaal 1 raadsperiode te verlengen. 

 Het raadslid stelt zich beschikbaar voor partij- en campagneactiviteiten. 

 Het raadslid is voorafgaand aan het kandideren lid van Leefbaar Borger-Odoorn 

gedurende 1 jaar en blijft dat gedurende de gehele periode dat hij zitting neemt in de 

gemeenteraad 1.  
 

                                                           

1 Voor wat betreft het lidmaatschap van 1 jaar is ontheffing mogelijk. 

 


