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Profielschets PvdA Statenfractie Drenthe  

Inleiding  

De PvdA Statenfractie vervult een actieve, agendabepalende en kader stellende rol. Hierbij 
zijn de sociaaldemocratische uitgangspunten en het verkiezingsprogramma de basis. De 
fractie beschouwt zichzelf als deel van de volksvertegenwoordiging en houdt rekening met 
de belangen van de eigen achterban.  

Daarbij is de PvdA Statenfractie zich er bewust van dat ze deel uitmaakt van een groter 
PvdA geheel, en vervult daar een actieve rol in. 

Samenstelling PvdA Statenfractie  

Bij de samenstelling van de fractie komt kwaliteit op de eerste plaats, van de afzonderlijke 
fractieleden en van de fractie als geheel. Ieder fractielid kan meerdere rollen/kenmerken 
bezitten. De voorkeur gaat uit naar een pluriform samengestelde fractie. Fractieleden hebben 
verschillende deskundigheden of zijn bereid zich die eigen te maken. PvdA Statenleden 
investeren in de groep en werken samen met collega fractieleden en/of andere leden van de 
PvdA-familie. De kandidaatstellingscommissie neemt ook naar de getoonde inzet en 
geboekte resultaten voor de PvdA van de kandidaten in overweging.  

Op de tweede plaats komen de vertegenwoordigende kwaliteiten van de (kandidaat) 
Statenleden. Belangrijke groepen binnen onze achterban moeten zich in hun 
volksvertegenwoordigers kunnen herkennen. Idealiter is de PvdA Statenfractie een 
evenwichtige mix van nieuwkomers en veteranen, mannen en vrouwen, oud en jong, van 
verschillende achtergronden en uit verschillende delen van Drenthe. Selectie van kandidaten 
vindt echter nooit enkel op grond van herkomst of afkomst plaats. De 
kandidaatstellingscommissie streeft er naar om de kwaliteit van de kandidaten aan diversiteit 
te koppelen. 

Partijcultuur: samenwerking  

De PvdA Statenfractie functioneert op basis van openheid, vertrouwen en respect. Ze gaat 
zowel binnen als buiten de eigen gelederen uitsluiting tegen op grond van afkomst, leeftijd, 
sekse, kennis en ervaring. Iedereen telt mee. De fractie neemt verantwoordelijkheid voor het 
team, de samenwerking, elkaar en is hierop aanspreekbaar. De fractieleden coachen elkaar 
met als doel tot optimale resultaten te komen. Het fractiebureau ziet actief toe op het 
nakomen daarvan en bewaakt de voortgang.  
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De fractie werkt voortdurend aan het onderhouden van een goed netwerk binnen de partij en 
informeert en consulteert waar nodig de afdelingen, Raads- en Tweede Kamer fracties.  Ze 
is de drager van samenwerkingsverbanden tussen de Raads- en Statenfracties en 
propageert deelname aan regionale en landelijke netwerken.  Zichtbare en onzichtbare 
scheidslijnen binnen de partijorganisatie zijn onac ceptabel. De fractie is er op gespitst 
om interne barrières te slechten en streeft aldus n aar organisatorische slagkracht en 
synergie.  

Rollen  

Binnen de fractie zijn in meer of mindere mate verschillende rollen binnen het takenpakket te 
zien.  

Onder andere:   
 

1. de woordvoerder;  

2. schrijver van notities en vragen;   

3. de verbinder/netwerker tussen diverse partijen/fracties en de eigen fractie;  

4. de politicus die verbanden legt met het programma en ideologie. 

 

Samen met het fractiebureau ziet de fractievoorzitter toe op een evenwichtige spreiding van 
deze rollen, taken en de inzet van elk afzonderlijk fractielid.  

Politieke organisatie  

Intern  

De fractie benoemt uit haar midden een fractievoorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Zij maken deel uit van het fractiebureau. De leden van de fractie nemen 
zitting in één van de Statencommissies. De verdeling over de commissies is afhankelijk van 
het takenpakket. Een aantal Statenleden neemt deel aan de campagnecommissie, samen 
met een vertegenwoordiging van het Gewestelijk Bestuur.  

Alle fractieleden nemen actief deel aan campagneactiviteiten. Het Statenlid is bereid zich te 
verbinden aan de rol die hem vanuit het team wordt aangereikt.   

 

Relatie met Gewestelijk Bestuur 
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De PvdA Statenfractie legt verantwoording af aan de ledenvergadering, georganiseerd door 
het Gewestelijk Bestuur. Minimaal één Statenlid is aanwezig bij de vergaderingen van het 
Gewestelijk Bestuur, en een bestuurslid is aanwezig bij de fractievergaderingen. Daarnaast 
hebben de fractievoorzitter en de voorzitter van het bestuur regelmatig contact. Minimaal 
tweemaal in de Statenperiode heeft ieder Statenlid een voortgangsgesprek met de daartoe 
ingestelde commissie vanuit het Gewestelijk Bestuur. Eveneens minimaal twee keer per 
periode is er een voortgangsgesprek met twee leden van het fractiebureau. 

De Staten  

Fractieleden zijn aanwezig bij fractie-, sectie-, commissie- en Statenvergaderingen en 
bereiden zich daar gedegen op voor. Afspraak is afspraak. Het fractiebelang gaat boven het 
individuele belang. 

Relatie met Gedeputeerde Staten 

De PvdA Statenfractie controleert het functioneren van Gedeputeerde Staten kritisch en is in 
staat om zelfstandig een standpunt in te nemen en dit duidelijk te verwoorden. De PvdA gaat 
de discussie met het College niet uit de weg, maar zoekt deze juist enthousiast op, in alle 
openheid onder andere van de Statenvergaderingen. De PvdA Statenfractie ontwikkelt en 
onderhoudt een goede relatie met de Commissaris van de Koning.  

Verhouding tot de de samenleving  

De PvdA Statenfractie maakt deel uit van de volksvertegenwoordiging en houdt rekening met 
de belangen van de eigen achterban. De fractie wacht niet af, maar ontwikkelt zelfstandig 
een eigen visie op de samenleving, gebaseerd op het verkiezingsprogramma. Dit is de basis 
voor de beïnvloeding van de agenda. De fractie plaatst, zowel binnen als buiten het 
provinciehuis, op basis van haar eigen visie onderwerpen op de agenda en lanceert ideeën 
in de vorm van een initiatief, een amendement of een verzoek om een alternatief 
beleidsvoorstel.  

De fractie hanteert een brede taakopvatting, die het belang van onze achterban centraal 
stelt. Het gaat daarbij er niet zo zeer om of de  provincie er over gaat. De PvdA gaat er over. 
Het publiek maakt dit onderscheid ook niet.  In dergelijke gevallen richt de Statenfractie zich op 
het beïnvloeden van ander bestuurslagen als gemeenten en de landelijke overheid.  

Bij de totstandkoming en aanscherping van haar visie staan de PvdA Statenfractie vele 
bronnen ter beschikking: provinciale stukken, informatie tijdens vergaderingen, berichten uit 
de media, internet, verhalen van belangengroepen en uit haar eigen achterban. De fractie 
richt, als volksvertegenwoordiger, haar antenne in eerste instantie op haar achterban. De 
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fractie ontwikkelt en onderhoudt hiertoe een pluriform netwerk, en houdt rekening met de 
verschillende belangen.  

De PvdA Statenfractie is  herkenbaar voor de Drentse kiezers. Dit wordt vormgegeven door 
een actieve informatievoorziening (website, sociale media, nieuwsbrieven, persberichten, 
mail naar leden, jaarverslag, et cetera), door het afleggen van werkbezoeken, het 
organiseren van openbare fractievergaderingen over specifieke onderwerpen, aanwezigheid 
bij diverse gelegenheden, bedrijfsbezoeken, et cetera. Daarnaast voert de PvdA 
Statenfractie actief campagne, ook buiten verkiezingstijd. De (permanente) 
campagnecommissie is hierin leidend. 

De PvdA Statenfractie werkt zo veel mogelijk interactief. De fractie hecht aan open 
discussies met inwoners van Drenthe en maakt duidelijk waarover deze kunnen gaan. Het 
verkiezingsprogramma is richtinggevend, maar is nooit een belemmering om discussies aan 
te gaan. De fractie communiceert open met inwoners van Drenthe. De fractie legt indien 
nodig uit waar geen invloed (meer) op kan worden uitgeoefend en de redenen daarvan. 
Waar nodig speelt de fractie, in haar rol als vertegenwoordiger, concrete vragen door aan de 
behandelend ambtenaar. In die rol brengt de fractie ook groepen met gelijksoortige belangen 
met elkaar in contact. De fractie besteedt intensief aandacht aan het afleggen van 
verantwoording aan de kiezer. 

Om de resultaten van het College van GS te toetsen is PvdA fractie voortdurend op zoek 
naar  signalen uit de bevolking om te weten wat er in de samenleving speelt.  Geheel 
Drenthe is de is de politieke arena, waarin de fractie opereert en niet alleen de Statenzaal. 
De fractie kan eventuele klachten en suggesties voorleggen aan het College van GS. 
Hiervoor is een aantal instrumenten beschikbaar:  het schriftelijk en mondelinge  
vragenrecht, het recht van interpellatie, het recht van amendement en het recht op 
ondersteuning door het ambtelijk apparaat.  

De fractie bepaalt haar behoefte aan ambtelijke en andere ondersteuning (bijvoorbeeld het 
inhuren van externe contra-expertise).  

Evaluatie  

De PvdA Statenfractie is voortdurend bereid het eigen functioneren kritisch te evalueren en 
waar mogelijk te verbeteren. Hiertoe is zij bekend met hulpmiddelen als zelfevaluaties en 
opleidingsfaciliteiten en zet deze in. Elk fractielid krijgt binnen de eigen fractie de ruimte zich 
te ontwikkelen. Minimaal twee keer per jaar is er een fractieweekend, om onder andere het 
eigen functioneren en verbeterpunten te bespreken en waar nodig te verbeteren.  
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De fractie probeert hierbij zoveel mogelijk de visie van externen (burgers, maatschappelijke 
organisaties, trainingsinstituten) op het eigen functioneren te betrekken. Hierdoor kan de 
fractie de beeldvorming over het eigen functioneren zo helder mogelijk krijgen.  

Het Gewestelijk bestuur evalueert het functioneren de fractie en gebruikt het bovenstaande 
profiel en dat van het (kandidaat) Statenlid als uitgangspunt.  


