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Raadsleden gezocht / sessies programma  
 
 

 
Venlo, juli 2017 

 

 
Beste SP-lid, 
 

Met deze brief sturen we je belangrijke informatie over het verkiezingsprogramma en de 
kandidaatstelling. Denk mee over wat we de komende jaren willen realiseren. Tevens de 
vraag om te overwegen of een plek in de gemeenteraad van Venlo niet iets voor jou is? 
 

We hebben allemaal wel ergens een mening over, zeker als het gemeentebestuur weer 
eens blundert zoals met de kabelbaan over de Maas, het miljoenentekort op de 
jeugdzorg, het peperdure Mikwe dat een beerput bleek, omstreden vastgoeddeals of 
wethouders die fout na fout maken en toch mogen blijven zitten.  
 

We hebben allemaal een mening, praten erover op feestjes, met vrienden en familie of 
met collega’s bij de koffie. En misschien dat je dan niet alleen een mening hebt maar ook 
een oordeel of een oplossing hoe het beter en anders zou moeten. Misschien hoorde je 
dan weleens de opmerking dat je de politiek in moet, dat jij een goede zou zijn om in de 
gemeenteraad met de vuist op tafel te slaan. Misschien is dat geen gek idee, toch? 
 

2018 komt eraan 
Het duurt nog een jaar, maar ze komen eraan: de gemeenteraadsverkiezingen op 21 
maart 2018. Het bestuur van de SP in Venlo is al enige tijd bezig zich hierop voor te 
bereiden. We moeten nadenken over de te voeren campagne. We moeten kandidaten 
vinden die bereid zijn zich verkiesbaar te stellen als raadslid. Wie wordt lijsttrekker? Wie 
gaat de coalitie-onderhandelingen doen? Hebben we kandidaten voor het 
wethouderschap?  
 

Het bestuur vindt dat deze zaken niet vanzelfsprekend zijn, ze verdienen een 
zorgvuldige voorbereiding. Ten eerste door dit op de Ledenvergadering van 11 april jl. 
met de leden te bespreken. Die ging akkoord met het voorstel om te komen met twee 
werkgroepen: een programmacommissie en een adviescommissie kandidaatstelling. 
Daarover later meer maar deze twee werkgroepen zijn intussen aan de slag en 
presenteren hun bevindingen op de volgende ledenvergadering (26 september).  
 

De fractie doet het toch goed? 
Natuurlijk hebben we een prima fractie in de gemeenteraad. Maar het is allerminst zeker 
dat mensen die nu in de SP-raadsfractie zitten ook in aanmerking komen of willen komen 
voor een volgende raadsperiode van vier jaar. Misschien vinden ze het welletjes geweest 
of hebben ze andere ambities (in de politiek of daarbuiten).  
 
 

Laat je horen, wees niet bescheiden 
 

De SP in Venlo roept iedereen op die interesse heeft om namens de SP lid te worden 
van de gemeenteraad van Venlo, en zich herkent in het profiel daarvoor (zie bijlagen), 
om zich kandidaat te stellen. Dit doe je door een e-mail te sturen t.a.v. het bestuur 
naar: venlo@sp.nl. Doe dit vóór 21 augustus 2017!  
 

Denk je ook geschikt te zijn om lijsttrekker (en daarmee de beoogd fractievoorzitter) 
en/of wethouder (afhankelijk van coalitiedeelname) te worden, geef dit dan expliciet aan 
bij je kandidaatstelling.  
 



SP (Socialistische Partij) afdeling Venlo 
Tel.mobiel: 06-10867856  |  E-mail: venlo@sp.nl  |  Website: www.venlo.sp.nl 
Facebook: VenloSP  |  Twitter: @spvenlo 
Secretariaat en postadres: Lingsforterweg 15, NL-5944 BB Arcen 

 

 

 

 
Kandidaatstelling 

 

Kandidaten kunnen zich tot 21 augustus per e-mail melden. Aanmeldingen die na 21 
augustus binnenkomen worden niet in de selectie meegenomen. Een brief per papieren 
post kan ook, stuur die naar het adres van het secretariaat in Arcen (zie adresgegevens 
onderaan), ook hier geldt dat de brief dan voor 21 augustus binnen moet zijn. 
 
De lijsttrekker dient over enkele aanvullende competenties te beschikken zoals 
beschreven in de samengevatte profielschets op de volgende pagina’s. Daar staat ook 
het profiel voor kandidaat-raadsleden. 
 
Opdracht adviescommissie kandidaatstelling 
De adviescommissie kandidaatstelling is een door het afdelingsbestuur ingestelde 
commissie, belast met het opsporen van potentiële kandidaten voor de verkiezingen en 
het uitbrengen van een advies betreffende de ontwerpkandidatenlijst.  
 
Niet toelaten tot kandidaatstelling 
De adviescommissie kandidaatstelling (en het afdelingsbestuur) kunnen besluiten een 
kandidaat (inclusief kandidaat-lijsttrekker) niet verder in de procedure te betrekken, 
indien een kandidaat duidelijk niet past in het gestelde profiel of indien te verwachten is 
dat deze kandidaat ernstige schade zal berokkenen aan het aanzien van de partij. Een 
dergelijke beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan betreffende kandidaat en 
wordt (op verzoek anoniem) op de ledenvergadering gemeld. De ledenvergadering 
bepaald de samenstelling van de kieslijst. 
 
Vervolgprocedure kandidaatstelling 
De adviescommissie buigt zich over de leden die zich kandidaat hebben gesteld maar 
ook kan ze actief mensen hiervoor benaderen. Vervolgens zal ze interviews afnemen en 
aan de hand daarvan een concept kieslijst presenteren, waarover vervolgens op de 
ledenvergadering van dinsdag 26 september wordt gestemd.  
 
Tijdens die ledenvergadering in september kunnen de kandidaten zich presenteren en 
wordt de nieuwe lijsttrekker gekozen door de leden. Ook de rest van de kieslijst wordt dan 
dus vastgesteld.  
 
Als er meerdere kandidaten zijn om lijsttrekker te worden dan volgt eerst een geheime 
stemming. Degene met tweederde van de stemmen wint. Na de uitslag kan de 
kandidaat/kandidaten die de stemming verloren heeft zich kandideren voor een plek elders 
op de kieslijst. De leden bepalen de volgorde via een stemming. 
 
 
Meer informatie 
Voor vragen kunt u contact opnemen met bestuurslid Petra Raijer: 06 34 06 97 96. 
Voor specifieke vragen betreffende het raadslid/lijsttrekkerschap kunt u contact opnemen 
met raadslid Alexander Vervoort: 06 45 61 16 49. 
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Verkiezingsprogramma 

 

Ook dienen we aan de kiezer te vertellen wat we in de raadsperiode 2018-2022 (en de 
lange termijn) voor ideeën, plannen en alternatieven hebben voor Venlo.  
Er moet een verkiezingsprogramma komen waarin dit allemaal te lezen valt, liefst op 
hoofdlijnen, zodat kiezers in ene oogopslag een goed beeld hebben van wat we willen 
bereiken en ook op basis van ons programma een stem op de SP kunnen overwegen. 
 

Tot we zover zijn zullen we aan de bak moeten met denken, schrijven en schrappen. 
Daarvoor hebben we iedereen nodig.  
 

Speelt er al een tijd een bepaald idee in je hoofd of heb je dé oplossing in gedachte voor 
een bestaand probleem? Laat ook dan van je horen!  
We gaan in ons programma niet tot in detail aangeven hoe we vinden dat zaken zouden 
moeten (dat is voor de uitwerking op het moment dat we het gaan realiseren) maar willen 
graag op hoofdlijnen al onze plannen kunnen presenteren aan de burgers. 
 
 

Iedereen kan meedenken 
In zes openbare sessies willen we het programma vorm gaan geven. Dit willen we doen 
door op zes avonden met onderstaande onderwerpen aan de slag te gaan: 
 

1. Maandag 17 juli, onderwerpen: Burgers, Bestuur, Veiligheid. 
 

2. Donderdag 20 juli, onderwerpen: Onderwijs, Jeugd, Zorg, Welzijn, Armoede, 
Schuldhulpverlening. 

 

3. Maandag 24 juli, onderwerpen: Economie, Werk, Inkomen, Verkeer, Vervoer. 
 

4. Donderdag 27 juli, onderwerpen: Wonen, Huisvesting, Ruimtelijke Ordening, 
Energie, Natuur, Milieu. 

 

5. Maandag 31 juli, onderwerpen: Sport, Kunst, Cultuur, Toerisme, Recreatie. 
 

6. Donderdag 03 augustus, onderwerpen: Financiën, Regio Venlo, samenvattend 
het hele programma nog eens doorlopen (nabranders). 

 
Er is geen bijzondere kennis of ervaring nodig maar het helpt wel als je ons huidige 
programma hebt doorgenomen (hier te downloaden: https://venlo.sp.nl/programma). 
 

De bijeenkomsten vinden steeds plaats in een zaaltje in Boulevard Hazenkamp aan de 
Albert Verweystraat 6 te Blerick. We starten steeds om 19:30 uur.  
Koffie en thee worden verzorgd, andere drankjes zijn aan de bar verkrijgbaar.  
Parkeren kan in de vakken in de straat. De locatie is ook goed per openbaar vervoer te 
bereiken en toegankelijk voor mindervaliden. 
 
 

Opzet 
We hebben de onderwerpen bij elkaar gezet die het meest bijeen passen en raakvlakken 
met elkaar hebben. Klinkt veel voor een avond, en dat is het ook, maar we gaan ook niet 
uren over bijvoorbeeld verkeer discussiëren.  
 

De onderlegger is ons huidige verkiezingsprogramma (2014-2018) van waaruit we 
verder kunnen bouwen. Dus het wiel hoeven we niet opnieuw uit te vinden, vooral 
strepen, schrappen, aanvullen en behouden wat nog van toepassing is, plus nieuwe 
ideeën en ambities toevoegen. 

 

https://venlo.sp.nl/programma
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 (Vervolg opzet) 
 

 
Dit is dus de eerste opzet, het zal in praktijk moeten blijken of dit werkbaar en haalbaar 
is, dus de opzet kan nog aangepast worden. Maar zet de data alvast in je agenda dus. 
Wat niet wil zeggen dat je er elke keer bij hoeft te zijn maar als je op een bepaald thema 
iets kwijt wil dan is die avond wel je moment. 
 
Verhindert? 
Mocht je (een keer) niet kunnen deelnemen aan (een van) de sessies en wil je toch een 
bijdrage leveren? Dan kan dat door op onze website het speciale online formulier 
hiervoor in te vullen. Ga daarvoor naar: http://tiny.cc/y608ly  

 
Vervolgprocedure programma 
Ook het verkiezingsprogramma wordt tijdens de ledenvergadering op 26 september 
vastgesteld. Daarna gaat de redigeercommissie aan de slag om van het stuk een goed 
leesbaar geheel te maken en eventuele dubbelingen en foutjes eruit te halen.  
 
Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering (uiterlijk januari 2018) wordt dan de hele 
concepttekst nogmaals voorgelegd aan de leden. Dus jij als lid hebt daar een belangrijke 
stem in, laat die horen! 
Na vaststelling hebben we dan een definitief verkiezingsprogramma waarmee we de 
campagne aan kunnen gaan.  
 
  

http://tiny.cc/y608ly
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Profielen 
 

Hierbij een samenvatting van de profielen voor kandidaat-raadsleden en kandidaat-
lijsttrekker. Een meer uitgebreid profiel is op te vragen bij het afdelingsbestuur.  
 
 

Samenvatting profiel kandidaat-raadslid 
 

• SP-leden kunnen actief zijn met acties, voorbereidingen daarvoor, ondersteunende 
werkzaamheden zoals Tribunes bezorgen etc. Een raadslid van de SP  geeft smoel 
aan onze partij binnen én buiten het stadhuis, laat van zich horen, zoekt de media 
op en onderscheidt zich van anderen.  

 

• Hij of zij voert het woord over diverse onderwerpen, is gespecialiseerd op één 
thema of generalist en kan zich overal in verdiepen, of het nu om cultuur gaat of 
om verkeer, financiën, welzijn, natuur, werk, zorg of iets anders.  

 

• Een raadslid kan een afwijkende houding aannemen maar liefst wordt alles binnen 
de fractie zo afgestemd dat ieder raadslid zich kan vinden in het standpunt, wat dan 
ook in de gemeenteraad en daarbuiten wordt uitgedragen.  

 

• Een SP-raadslid is flexibel, bereid om tijd te steken in het raadswerk, loyaal aan de 
partij en stelt partijdoelen boven eigen doelen.  

 

• Hij/zij is communicatief vaardig of bereid dat te leren. Net als dat debatteren, 
debattechnieken, verdieping op thema’s, beleidsstukken lezen, (spreek)teksten 
schrijven, mediatraining en alles wat een SP-raadslid tot een goede 
volksvertegenwoordiger maakt, aangeleerd kan worden. Dus een kandidaat is 
bereid om hiervoor (aanvullende) scholingen (kosteloos) te volgen. 

 

• De kandidaat onderschrijft en beschermt onze visie, idealen en kernwaarden. 
Houdt zich aan afspraken, neemt actief deel aan campagnes, acties en activiteiten 
van de SP, houdt zich aan de afdrachtsregeling en stelt z’n raadszetel ter 
beschikking als het bestuur daarom vraagt. 

 

• Hij of zij is een teamspeler en draagt bij aan goede samenwerking binnen de fractie, 
steunfractieleden, bestuur en overige leden.  

 

• Beschikbaar om minimaal elke woensdagavond de gemeenteraad bij te wonen en 
twee maandagavonden in de maand deel te nemen aan het fractieoverleg. 

 
 
Samenvatting aanvullend profiel voor de kandidaat-lijsttrekker 
 

• Naast bovenstaande punten geldt voor de lijsttrekker dat hij/zij hét gezicht is van 
onze partij. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de burgemeester, andere 
fractievoorzitters/raadsleden, ambtenaren, pers en derden.  

 

• Hij of zij is een teamspeler en zorgt voor aan goede aansturing van en 
samenwerking binnen de fractie en steunfractie. Hij/zij kan leidinggeven aan de 
(steun)fractie en het fractieoverleg voorzitten. 

 

• De lijsttrekker investeert in verbinding met de partij: leden, bestuur, steunfractie, 
externe partners en netwerkcontacten.  

 

• De lijsttrekker wordt gekozen door de algemene ledenvergadering, met 2/3e van de 
stemmen, heeft dus breed draagvlak onder de leden nodig. Bij elke 
ledenvergadering legt hij/zij namens de fractie verantwoording af over het gevoerde 
beleid en de gemaakte keuzes. 
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(Vervolg samenvatting profiel lijsttrekker) 
 
 
 

• De lijsttrekker kan net als een raadslid snel een analyse maken van een situatie, 
onderzoekt alle feiten en trekt daarna een conclusie die intern besproken wordt. 

 

• Voor de lijsttrekker is het belangrijk dat hij/zij een eigen team kan samenstellen 
waarmee hij/zij de SP-lijst gaat trekken en campagne voert om de SP groter te 
maken in de gemeenteraad en deel te nemen aan het gemeentebestuur.  

 

• De lijsttrekker kan gevraagd worden om wethouder te worden, als de SP aan het 
college van B&W gaat deelnemen, maar dat hoeft niet. Aannemelijker is dat de 
lijsttrekker na de verkiezingen als fractievoorzitter de nieuwe SP-fractie gaat leiden 
en neemt in die hoedanigheid deel aan het presidium (soort van dagelijks bestuur 
van de gemeenteraad, bestaande uit alle fractievoorzitters en de burgemeester) en 
is namens de SP-fractie lid van het SP-afdelingsbestuur in Venlo. 

 
 
 
Schrik niet van deze opsomming! Het is vrij globaal en het meeste is min of meer zelfs 
vanzelfsprekend te noemen.  
 
Iedereen kan dit 
Ieder SP-lid die politiek-bestuurlijke ambities heeft en interesse heeft om namens de SP 
in de gemeenteraad zitting te nemen, kan daarvoor in aanmerking komen.  
Je hebt geen bijzondere vooropleiding, kennis of vaardigheden nodig. We kijken niet 
naar welke diploma’s je hebt maar naar wat je kunt en naar wat je voor de SP doet of 
gedaan hebt.  
 
Raadslid ben je niet, dat wordt je door het te doen. Je bent volksvertegenwoordiger en 
geen professional, dat zijn de ambtenaren. Fouten maken mag want daar leer je van en 
wordt je alleen maar beter van. We werken in een hecht team en helpen elkaar. 
 
De SP heeft je nodig 
Schroom niet of denk niet dat je het niet aankunt. SP’ers zijn ‘van nature’ nogal 
bescheiden van aard, op zich niets mis mee maar voor nu zet dat overboord; kijk in de 
spiegel en bedenk of jij degene bent die wij zoeken. Laat van je horen en stel je 
kandidaat! 
 
Meer informatie 
Als je twijfelt of vragen hebt dan richt je aan het bestuur en/of de fractie, zij zijn graag 
bereid om nadere informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden!   
 
Voor vragen kun je contact opnemen met bestuurslid Petra Raijer: 06 34 06 97 96. 
Voor specifieke vragen betreffende het raadslid/lijsttrekkerschap kun je contact opnemen 
met raadslid Alexander Vervoort: 06 45 61 16 49. 
 
Ook voor het uitgebreide profiel kun je contact opnemen met Petra en/of Alexander. In 
die uitgebreide profielschets staat uitvoerig beschreven waaraan een kandidaat moet 
voldoen en wat er van hem/haar verwacht wordt. 
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