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Gemeentebelangen Purmerend

Gemeentebelangen Purmerend (GBP) is een nieuwe lokale politieke partij, vertegenwoordigd in de
gemeenteraad. De partij staat voor het democratiseren van de lokale democratie en het lokale bestuur. De
gemeente Purmerend regeert in de ogen van GBP nog steeds van boven naar beneden. Als burgers als inspraak
krijgen, dan is dat hooguit bij de uitwerking van opgelegd beleid of van bovenaf gelanceerde projecten. GBP staat
voor een politiek waarbij de inwoners een platform en instrumenten krijgen om zelf vragen te bedenken,
onderwerpen aan de orde te stellen en oplossingen te bedenken, waar ‘het stadhuis’ geen oog voor heeft.
GBP zoekt leden voor zijn groeiende team, die hun kennis en kunde willen inzetten, om de bewoners van
Purmerend blijvend een stem te geven in de eigen stad en wijk.

Wat houdt de functie in?

De PPb is eindverantwoordelijk voor de financiële continuiteit van de organisatie, daartoe door de statuten en een
HHR gemachtigd. De PPb stelt zich kandidaat, en wordt gemandateert door de Algemene Ledenvergadering
(ALv). De PPb legt rekening en verantwoording af binnen en aan het bestuur, en periodiek aan aan de ALv.

Wat ga je precies doen?
De taken bestaan uit:
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over alle financiële aspecten van de partij;
- het (laten) voorbereiden van bestuursbesluiten op dit vlak;
- het (laten) uitvoeren van bestuursbesluiten op dit vlak;
- het (laten) voorbereiden van een financieel jaarverslag, mede ter ondertekening door de VPb;
- het innen en beheren van de partijinkomsten;
- het voorstellen en na goedkeuring door het bestuur uitvoeren van activiteiten om extra inkomsten voor de
partij te initieren (zoals giften en externe actic=viteiten), mits deze niet indruizen tegen de waarden van de
partij.
De PPb is verantwoordelijk voor alle genoemde taken en beslissingen, die binnen de statuten en het HHR aan de
PPb zijn toevertrouwd

Wat moet je daarvoor kunnen?
Kennis en ervaring op de volgende punten strekt tot aanbeveling:
- een bedrijfsfinanciele achtergrond of ervaring op dit terrein;
- een aanwijsbare ervaring met het financieel beheren van een organisatie met een publieke en/of politieke
doelstelling;
- kennis van- en affiniteit met verdienmodelen en/of fondsen en subsidies.

Wat bieden we jou?

Gemeentebelangen Purmerend heeft de ambitieuze, maatschappelijke doelstelling om burgers en inwoners een
platform en een serie instrumenten te bieden om het lokale beleid en de politiek blijvend inhoudelijk te
beinvloeden. Deze ambitie vraagt om creativiteit en kwaliteit. Jij maakt op beleidsniveau deel uit van ons team.
De vereniging werkt met zelfsturende teams en ook in deze functie heb je de vrijheid om jezelf breed te
ontwikkelen. Deze functie kan uitgevoerd worden als vrijwilligersfunctie, naast een uitkering of werk, maar kan
ook gezien worden als stap om via onze partij een politieke functie na te streven.
Interesse?
Mail jouw reactie en motivatie dan naar info@gbpurmerend.nl
Wil je eerst meer informatie over de partij- of bestuursfuncties? m.vandenbrun@gbpurmerend.nl
Wil je weten wat fractieadviseurs doen? b.buskoop@gbpurmerend.nl
Mede namens het bestuur
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