Profielschets wethouder PAL GroenLinks
Over de gemeente Leeuwarden
Leeuwarden is in alle opzichten de hoofdstad van Friesland. Met een prachtige historische
binnenstad en variatie aan wijken en dorpen is het een fijne plek om te wonen, werken, winkelen
en uit te gaan. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in Leeuwarden en de omliggende dorpen.
Er is veel geïnvesteerd op het gebied van verduurzaming, openbare ruimte, bereikbaarheid en in
sociale voorzieningen en het culturele aanbod.
In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Dit jaar brengt een grote dynamiek met
zich mee en wordt aangegrepen om blijvende veranderingen op economisch, sociaalmaatschappelijk en ecologisch vlak vorm te geven. In 2018 is tevens een gemeentelijke herindeling
aan de orde. De huidige gemeente Leeuwarden wordt daarbij samengevoegd met de gemeente
Leeuwarderadeel en een deel van de gemeente Littenseradiel.
Over PAL GroenLinks
PAL GroenLinks zit al meer dan 20 jaar in het college en wordt op dit moment vertegenwoordigd
door vier raadsleden en één wethouder.
Profiel voor een PAL GroenLinks-wethouder
Een wethouderschap is geen alledaagse baan, maar een roeping. Het is weggelegd voor mensen
met sterke politieke idealen en de capaciteiten om deze idealen te verwezenlijken.
Een kandidaat-wethouder van PAL GroenLinks…
Politieke agenda
● Heeft een persoonlijke politieke agenda die uitstekend past binnen het gedachtegoed van
PAL GroenLinks;
● Toont een vernieuwende, groene en sociale visie op de gemeente Leeuwarden en weet
deze om te zetten in concrete resultaten;
● Beschikt over deskundigheid op verschillende beleidsterreinen en is in staat om zich snel
nieuwe onderwerpen eigen te maken;
● Heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring.
Persoonlijkheid
● Is een aansprekende en innemende persoonlijkheid en kan functioneren als lokaal
boegbeeld van PAL GroenLinks;
● Is authentiek en handelt onder alle omstandigheden naar eigen waarden en inzichten en
de hoogste maatschappelijke normen van integriteit;
● Is in staat snelle beslissingen te nemen, ook bij moeilijke problemen, en neemt daarbij
weloverwogen risico's. Neemt verantwoordelijkheid voor acties, beslissingen en processen;
● Is analytisch. Ziet hoe een vraagstuk onderdeel kan zijn van een groter geheel. Komt op
basis van de beschikbare informatie tot rationele oordelen en inventieve oplossingen;
● Blijft productief in een stressvolle omgeving of situatie en is daarbij in staat de eigen
emoties onder controle te houden. Staat open voor kritiek, laat zich daardoor niet uit het
veld slaan en leert ervan;
● Aanvaart uitdagende doelen en pakt deze enthousiast op. Is bereid hard te werken en

indien nodig extra uren te investeren, ook op ongebruikelijke momenten of in de
weekenden;
● Handelt binnen de context van het verkiezingsprogramma van PAL GroenLinks en het
nieuwe coalitieprogramma en neemt hiervoor ook verantwoording.
Omgaan met mensen / communicatie
● Staat midden in de samenleving en heeft een breed netwerk en legt gemakkelijk
onderlinge verbindingen;
● Is in staat zich zowel mondeling als schriftelijk helder uit te drukken en daarbij op
inzichtelijke wijze meningen, informatie en hoofdpunten van een betoog weer te geven;
● Staat open voor vragen en zorgt voor een snel en begrijpelijk antwoord naar inwoners,
maatschappelijk middenveld en volksvertegenwoordiging;
● Is in staat overeenstemming en draagvlak te creëren door anderen te inspireren en te
overtuigen;
● Heeft een uitstekende publieke presentatie;
● Heeft een goede omgang met de media.
Praktische zaken
● Heeft affiniteit met Leeuwarden en Friesland. Beheersing van het Fries is een pré;
● Is of wordt lid van PAL, GroenLinks;
● Woont in de gemeente Leeuwarden of is bereid er te komen wonen.

