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Rol van de gebiedscommissie  
Twee belangrijke taken van de gebiedscommissie zijn het organiseren en ondersteunen van (nieuwe 
vormen van) participatie vanuit de wijk en het stimuleren van bewonersinitiatieven. Daarnaast 
spelen gebiedscommissies een belangrijke rol op het gebied van veiligheid, buitenruimte en 
wijkwelzijn.  
In de gebiedsplannen staan de belangrijkste doelstellingen voor het gebied en de afgesproken 
inspanningen die de clusters, partners in de wijk en bewoners leveren om die doelstellingen te 
realiseren.  
De gebiedscommissies zijn de oren en ogen van de wijk. De leden van de gebiedscommissie 
vertalen de wensen en behoeften van een gebied in gekwalificeerde adviezen op een aantal 
stedelijke kaders, bijvoorbeeld op het gebied van WMO, veiligheid en het horecabeleid. Daarnaast 
zien zij er, samen met de bewoners, op toe dat de stedelijke uitvoering van bijvoorbeeld het 
groenonderhoud conform de afspraak is.  
Het werk voor de commissie omvat ongeveer 2 à 3 dagdelen per week.  
Een lid van de gebiedscommissie heeft plezier in het organiseren van participatie met bewoners, het 
aanjagen van bewonersinitiatieven en het ophalen van de wensen en gevoelens van de bewoners 
en weet dit te vertalen naar de gebiedsplannen.  
 
Het gebiedscommissielid  
· is geworteld in het gebied, heeft contact met diverse groepen uit de bevolking en heeft contact 
met bewoners en ondernemers in het gebied;  

· kan belangen tegen elkaar afwegen en onafhankelijk van groepen prioriteiten bepalen bij de 
vaststelling van de beschikbare wijkbudgetten;  

· heeft compassie met maatschappelijke en individuele problemen;  
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· bekent politieke kleur en neemt actief deel aan publieke verantwoording en verantwoording aan 
de (onder)afdeling en aan de campagne activiteiten;  

· weet voldoende tijd vrij te maken om het commissielidmaatschap naar behoren uit te kunnen 
voeren.  
 
Competenties  
Het gebiedscommissielid dient te beschikken over de volgende competenties:  
 
Politieke en maatschappelijke sensitiviteit  
Is goed op de hoogte van de sterke en zwakke kanten van het gebied, de gevoeligheden in de wijk 
en de maatschappelijke ontwikkelingen. Weet deze kennis effectief te benutten en kijkt hierbij niet 
alleen naar de korte, maar ook naar de lange termijn.  
 
Communicatieve vaardigheden  
Heeft het vermogen om zich binnen de gebiedscommissie, met bewoners, maatschappelijke 
organisaties, ondernemers en bedrijven mondeling en schriftelijk op een heldere manier uit te 
drukken en op interactieve wijze beleid uit te rollen. Heeft tevens het vermogen om naar achterban 
en in de media standpunten helder en duidelijk te verkondigen.  
 
Netwerkvaardigheid  
Onderhoudt vanuit een onafhankelijke positie relaties en samenwerkingsverbanden binnen en 
buiten het gebied. Kan goed luisteren en weet bruggen te slaan tussen groepen om draagvlak te 
creëren. Maakt gebruik van de PvdA netwerken voor het verkrijgen van informatie en steun.  
 
Doorzettingsvermogen  
Heeft het vermogen om zich in te blijven zetten voor beoogde (gezamenlijke) resultaten op korte en 
langere termijn, is standvastig en laat zich bij tegenslag niet onder druk zetten. Kan onder druk 
presteren waarbij incasseringsvermogen een voorwaarde is.  
 
Samenwerken  
Zet zich in voor het bereiken van win/win situaties. Pakt ideeën van anderen positief op. Komt met 
voorstellen voor het bereiken van een gezamenlijk resultaat.  
 
Integer handelen  
In staat om algemeen aanvaarde sociale en ethische normen te handhaven zoals ondermeer 
omschreven in de PvdA-gedragscode.  
 
Aanvullende eisen voor de (vice)voorzitter  
 



De (vice-) voorzitter wordt voorgedragen uit het midden van de commissie en zal in veel gevallen de 
persoon zijn met de meeste stemmen. De voorzitter is het boegbeeld van een gebied en een 
permanent aanspreekpunt voor de stad. Hij is een ambassadeur van het gebied die de lokale 
wensen en behoeften vertaald naar de stad, en de stedelijke ontwikkeling naar het gebied. Samen 
met de commissie ziet hij/zij toe op de uitvoering van de gebiedsprogramma’s en beschikt over 
doorzettingsmacht om waar nodig te escaleren.  
De (vice-) voorzitter heeft heel goed zicht op de problemen en sterke kanten van de wijk en in staat 
is om wensen van de diverse groepen uit het gebied te verbinden en om te zetten in nieuw advies/ 
beleid..  
De (vice-) voorzitter is het aanspreekpunt van de gebiedscommissie, op belangrijke momenten de 
woordvoerder van de gebiedscommissie en ook degene die moet zorgen dat de gebiedscommissie 
als team opereert.  
Voor de (vice-) voorzitter gelden de volgende aanvullende competenties:  
· Samenwerken en verbinden  

· Strategisch inzicht  

· Leiding geven en tact  

· Besluitvaardigheid  
 
Formele eisen  
Het gebiedscommissielid  
 
· Is woonachtig in het gebied  

· Is lid van de PvdA  

· Onderschrijft de interne bereidverklaring van de PvdA  

· Onderschrijft de gedragscode van de PvdA  

· Committeert zich aan het verkiezingsprogramma, tenzij op punten formeel voorbehoud is gemaakt. 
(Dit kan consequenties hebben voor de plaats op de lijst)  

· Participeert in de jaarlijkse functioneringsgesprekken  
 
Op grond van artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement vinden voortgangs/ 
functioneringsgesprekken plaats onder verantwoordelijkheid van het (onder)afdelingsbestuur, al dan 
niet met de voorzitter gezamenlijk. Het afdelingsbestuur gaat uit van een cyclus van tenminste 
jaarlijkse gesprekken met ieder gebiedscommissielid. 


