
      
   
 

Oprichting netwerk voor raadsleden 

  
 Introductie 

De VVD-Bestuurdersvereniging kent – naast de provinciale bestuurdersnetwerken – een aantal 
afzonderlijke netwerken van bestuurders met eenzelfde bestuurlijke taak of functie. Zo zijn o.a. 
burgemeesters, waterschapsbestuurders, wethouders en gedeputeerden en Statenleden verenigd in 
hun eigen netwerk. Ook de fractievoorzitters in gemeenteraden zijn verenigd in een eigen netwerk, 
maar voor alle overige raadsleden, toch met afstand de grootste groep, is er nog geen eigen netwerk. 
Dat is opmerkelijk, aangezien het toch een belangrijke groep bestuurders betreft.  
 
Belangrijk niet alleen omdat raadsleden de grootste groep bestuurders vormen, maar zeker ook omdat 
veel belangrijke onderwerpen zich afspelen op lokaal niveau en gemeenteraadsleden zich daardoor in 
steeds omvangrijkere en complexere onderwerpen moeten verdiepen. Het is daarom wenselijk dat 
raadsleden hun eigen netwerk krijgen, opdat zij binnen de VVD-Bestuurdersvereniging beter 
ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden. In een tweetal bijeenkomsten hebben tien enthousiaste 
VVD-raadsleden, met ondersteuning van het partijbureau, de doelstellingen van een eigen netwerk 
voor raadsleden geformuleerd, alsmede een eerste Plan van Aanpak opgesteld.1 
 
Doelstellingen van een eigen netwerk voor raadsleden 
De bestuurdersvereniging is belangrijk voor VVD-bestuurders en daarmee uiteraard ook voor 
raadsleden. Zij is het platform voor kennisbevordering, professionalisering en versterking van liberale 
bestuurders in Nederland. Daarnaast heeft de vereniging een belangrijke netwerkfunctie.  
De functionele bestuurdersnetwerken spelen hierbij een belangrijke rol, omdat zij zijn gericht op het 
stimuleren en het bevorderen van de professionalisering van de groep VVD-bestuurders met dezelfde 
functie. Een eigen functioneel netwerk voor raadsleden is dan ook primair bedoeld: 
 

 om de belangen van VVD-raadsleden te behartigen binnen de vereniging;  

 t.b.v. kennis- en kwaliteitsbevordering van VVD-raadsleden; en 

 om het (onderling) contact tussen alle VVD-raadsleden te versterken en te verlevendigen. 
 
 
Plan van aanpak 
 
1. Zichtbaarheid. Het netwerk wil zowel online als bij VVD-bijeenkomsten zichtbaar zijn en wordt 

verantwoordelijk voor de invulling van de workshops en deelsessies t.b.v. raadsleden tijdens de 
VBV-congressen.  

 
Daarnaast tracht het netwerk om – naast de congressen – minimaal twee keer per jaar een 
activiteit te organiseren voor haar leden. Dit kunnen inhoudelijke bijeenkomsten zijn over een 
bepaald onderwerp of bijvoorbeeld een borrel.  

 
2. Opleiding en training. In samenwerking met de Haya van Somerenstichting worden opleiding en 

training van VVD-raadsleden bevorderd en gestimuleerd. 
 
3. Onderlinge contact tussen VVD-fracties. Het netwerk voor raadsleden wil bevorderen dat 

tussen raadsfracties onderling kennis en informatie over (actuele) onderwerpen, die in alle 
gemeenteraden aan de orde zijn (bijv. op het gebied van het Sociaal Domein), wordt gedeeld en 
dat de onderlinge relatie wordt versterkt. Denk aan moties, raadsvragen, voorstellen en 
amendementen, waarmee je lokaal het VVD-geluid kan laten horen. Dit trachten wij primair te 
doen met de middelen die voorhanden zijn. 
 

                                                
1 Het betreft de volgende VVD-raadsleden: Rogier Bruin, Sjir Hanssen, Miranda Voogt, Marc van 
Niekerk-Thie, Mauriel van As, Niels van Stappershoef, Sabrina van den Heuvel, Angela Bransen, Nick 
de Graaf en David Vermorken. 



      
   
 
4. Contact met de landelijke politiek. Het netwerk wil bevorderen dat er een constante informatie-

uitwisseling tot stand komt over onderwerpen die in de landelijke politiek spelen en gevolgen 
kunnen hebben voor of doorwerken naar de lokale politiek, en vice versa.  
Enerzijds kunnen de Tweede Kamerleden zo vroegtijdig de raadsleden informeren en uitleg 
geven over op handen zijnde relevante wetgeving (bijv. tijdens een raadsledenbijeenkomst2 of via 
een raadsledennieuwsbrief). Anderzijds kunnen raadsleden zo fungeren als klankbord voor de 
landelijke VVD-volksvertegenwoordigers.3 

 
5. Contact met andere bestuurdersnetwerken. Het netwerk onderhoudt contacten met de andere 

netwerken en met de Regio’s. 
 

6. Nazorg. In het kader van de nazorgfunctie van de bestuurdersnetwerken, wil het toekomstige 
raadsledennetwerk zich inzetten om raadsleden die (onverhoopt) hun functie verliezen, te kunnen 
opvangen. Dit kunnen wij doen door hen in contact te brengen met het buitengewone 
ledennetwerk.  

 
Voordracht netwerkvertegenwoordiger  
Voorgesteld wordt om Rogier Bruin te benoemen als vertegenwoordiger van het netwerk voor 
raadsleden. 
 
Rogier is raadslid en fractievoorzitter in Den Helder. Daarnaast is hij in het dagelijks leven 
marineofficier en jurist bij de Koninklijke Marine. 
 

Gevraagd besluit  

De ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met: 
1. Het voorstel om een netwerk voor raadsleden op te richten, waarbij ook een zetel in het 

netwerkoverleg beschikbaar wordt gesteld; 
2. De voordracht om Rogier Bruin te benoemen tot vertegenwoordiger van het netwerk.  

 

                                                
2 Zoals destijds in 2014 de voorlichtingssessies door Tweede Kamerleden over de 3 decentralisaties. 
3 Hetzelfde geldt op regionaal niveau, uiteraard in overleg met de betreffende functionele en 
provinciale netwerkvertegenwoordigers en de Regio’s. 


