
Vacature Fractiesecretaris STIP
STIP zoekt een fractiesecretaris! Een buitenkans om Delft en de lokale politiek van dichtbij
te leren kennen.

Wat is STIP?
Studenten Techniek In Politiek (STIP) is een gemeenteraadspartij in Delft, door studenten,
en voor alle Delftenaren. De partij heeft zes van de 39 zetels in de gemeenteraad en een
plek in de coalitie. Bas Vollebregt is wethouder voor STIP, met de portefeuilles Economie,
Cultuur en Grondzaken en vastgoed. STIP is daarmee uniek: wij zijn de enige studenten
gemeenteraadspartij in Nederland met een wethouder.

STIP is in 1993 opgericht om de stem van studenten in de gemeenteraad te laten horen en
samenwerking tussen de TU Delft en de gemeente te verbeteren. Inmiddels zijn we een
stabiele stem in de Delftse politiek. STIP heeft een technische achtergrond en kan de
Delftse 'case' analyseren, aangrijpen en oplossen.

De fractie
Iedere maandagavond komt de fractie samen op de fractiekamer op het stadhuis om het
standpunt voor de komende vergaderingen te bepalen, voorstellen te bespreken en achteraf
nog even te borrelen. Donderdag is de politieke avond in Delft. Dan vinden de commissie-
en raadsvergaderingen met andere partijen plaats. In schoolvakanties en de hele maand juli
en augustus is er reces en zijn er geen vergaderingen.

Twee keer in het jaar gaan we op STIP weekend met de fractie, het bestuur en de
wethouder. Van deze momenten maken de fractie en het bestuur gebruik om vooruit te
kijken. Naast de wat serieuzere agenda grijpen we dit moment ook altijd aan om een leuke
activiteit met elkaar te doen, samen te eten en een glas te heffen op de successen van de
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afgelopen periode. Als fractiesecretaris ben je onderdeel van het kernteam en dus ook
welkom op de weekenden.

Wat verwachten wij van jou?
Als secretaris zorg je voor structuur in de fractievergaderingen en in de agenda, mail en
werkwijze van de fractie. Dit houdt in dat je iedere week bekijkt welke stukken er zijn
binnengekomen en bepaalt wat wel en niet besproken hoeft te worden. Vervolgens verstuur
je de agenda naar de fractie zodat de fractieleden voorafgaand aan de vergadering hun
standpunten op kunnen schrijven. Tijdens de vergadering notuleer je de uiteindelijke
standpunten, afspraken en actiepunten van en voor de raadsleden. Daarnaast beheer je de
mail, weekagenda en het online archief. Als laatste neem je wekelijks de lokale kranten door
en stuur je krantenknipsels door om de fractie op de hoogte te houden van het lokale
nieuws. In het kort zorg jij voor de administratieve ondersteuning van de fractie.

Jij bent…
● Geïnteresseerd in de Delftse politiek;
● Pro-actief: je komt met nieuwe ideeën en voorstellen;
● Planmatig en kunt goed structureren;

Jij kunt en vindt het leuk om…
● Op de hoogte te zijn van alles wat in (politiek) Delft gebeurd;
● Structuur aan te brengen;
● De fractie te ontzorgen;
● Samen te werken met de fractie.

Jij hoeft geen…
● Ervaring te hebben in de politiek of als secretaris, die doe je hier juist op;
● Kenner te zijn van de gemeente, maar dit wel willen worden;
● Actief STIP lid te zijn. Dit mag, maar wij zoeken bovenal iemand die zich als persoon

herkent in de bovenstaande beschrijving.

De totale belasting in tijd is wekelijks het bijwonen van de fractievergadering op
maandagavond en twee dagdelen voor de aanvullende secretariële taken. Naar schatting
zal het 8 uur per week kosten. Voor de zomer zal je worden ingewerkt door Rick. Na het
zomerreces zal het werk pas echt van start gaan. Voor deze functie ontvang je de maximaal
toegestane vrijwilligersvergoeding. Omdat ervaring helpt bij het uitvoeren van deze functie
zien we graag dat iemand zich hier minimaal 1 jaar aan committeert.

Wil jij deze prachtige kans aangrijpen om kennis te maken met de lokale politiek, jouw
gemeente beter te leren kennen, of ervaring op te doen als secretaris en wekt het
bovenstaande jouw interesse? Neem dan contact op met Rick van den Brink voor
aanvullende informatie en stuur je CV en een motivatiebrief van maximaal 1 pagina aan
fractie@stipdelft.nl voor 11 juni.

Hopelijk tot snel!
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