
 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING FRACTIESECRETARIS 

De CDA fractie in de gemeente Barneveld  bestaat uit 5 leden.  Naast ondersteuning door fractievolgers 

laat de fractie zich mede ondersteunen door een fractiesecretaris. 

De fractiesecretaris maakt deel uit van de fractie en heeft een ondersteunende functie om de 

fractie(leden) te ondersteunen en niet politieke taken uit te voeren.  

De fractiesecretaris is aanwezig op de maandagavonden tijdens de fractievergaderingen (19.30-22.00 

uur). Gedurende wisselende uren per week zullen de werkzaamheden vanuit huis plaatsvinden. 

Naar verwachting zal dit ongeveer 10 tot 15 uur per maand in beslag nemen 

FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

Als secretaris ondersteunt u de fractie bij haar werkzaamheden.  

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

• het verzorgen van de secretariële en administratieve werkzaamheden van de fractie om de 

taken en werkzaamheden van de fractie effectief te laten verlopen; 

• het notuleren van afspraken tijdens de fractievergaderingen; 

• het opstellen en verzenden van de vergaderagenda(in samenspraak/overleg met de 

fractievoorzitter) en onderliggende stukken ; 

• het opstellen en bijhouden van een termijnlijst waarin afspraken, acties en wensen worden 

vastgelegd; 

• zorg dragen voor de mail/postafhandeling en archivering; 

• het organiseren van (werk) bezoeken en andere externe afspraken; 

• aanleveren van de spreektijdenlijst voor de raadsvergadering 

• Verzamelen en samenstellen van de ingekomen stukken lijst. 

• mede produceren en aanleveren van teksten voor de nieuwsbrieven,  website etc. 

• archiveren van de diverse raads- en commissie bijdrages, amendementen en moties 

• regelen van de fractiekamer met de bodes.  

• Beheer en uitvoering van het ”lief en leed” potje. 

Functie-eisen:gevoel voor politiek en bestuurlijke verhoudingen; 

• zelfstandig kunnen werken; 

• goede organisatorische vaardigheden; 

• ervaring met het opstellen van brieven, notities en afsprakenlijsten  van vergaderingen  

• goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 

• integer bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens; 

• flexibel in verband met de wisselende tijden; 

• basis kennis van Office en internet 

• een echte teamplayer 

Honorering 

De fractiesecretaris ontvangt een onkostenvergoeding.  

Uw motivatie zien we graag tegemoet en kunt u richten aan d.devries@barneveld.nl  


