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VOORJAARSCONGRES 2019 
Zaterdagochtend 15 juni 

 

Je bent van harte uitgenodigd voor het Voorjaarscongres van de VVD-

Bestuurdersvereniging in Studio’s Aalsmeer op zaterdagochtend 15 juni!  

 

Nu de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen achter de rug zijn, gaan door het 

hele land de nieuwe VVD-fracties van start. We kijken er daarom naar uit om dit congres 

dan ook veel nieuwe leden te verwelkomen! 

 

Na de ledenvergadering vinden er diverse workshops plaats, onder andere over actuele 

politieke onderwerpen of ontvang je tips & tricks om het beste je politieke profiel neer te 

zetten – binnen of buiten de coalitie. Wat we precies gaan doen, lees je verderop in dit 

programma. 

 

Maar de bestuurdersvereniging is er niet alleen voor nieuwe leden en zittende 

bestuurders. Ook voor voormalig bestuurders bieden wij een programma aan.  

 

Wil je nog iets weten over het congres of heb je een onderwerp dat je graag aan bod ziet 

komen? Laat het ons dan weten. Je kan ons bereiken op 070 – 361 30 61 of via 

bestuurders@vvd.nl.  

 

Hopelijk tot ziens om zaterdag 15 juni! 

 

 

mailto:bestuurders@vvd.nl
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Aanmelden 

Aanmelden voor het voorjaarscongres kan via MijnVVD. Hier kan je je ook aanmelden 

voor het voorjaarsfestival van de VVD, dat direct na ons congres van start gaat. 

 

Deelname aan het voorjaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging en het VVD-

festival is geheel gratis. 

 

Kom je voor het eerst? 
Ben je onlangs lid geworden van de VVD-Bestuurdersvereniging? Of heb je nog nooit een 
congres bezocht?  
 
Wij helpen je graag op weg!  
 
Ook dit congres bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een buddy. Je wordt 
dan tijdens het congres wegwijs gemaakt door een ‘ervaren VBV-er’.  
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst en het buddysysteem is mogelijk bij de inschrijving via 
MijnVVD. 
 
Locatie 
Studio’s Aalsmeer 
Van Cleeffkade 15 
1431 BA Aalsmeer 
http://www.studiosaalsmeer.nl/ 
 
Parkeren 
Je kan bij Studio’s Aalsmeer parkeren voor €5,00 per dag. 
 
Openbaar vervoer 
Er stopt een bus voor Studio’s Aalsmeer bij de bushalte Van Cleeffkade. Zowel lijn 340 als 
lijn 198 is aangesloten op deze bushalte. Plan je reis op https://9292.nl/.  
 
Deelnemerslijsten 
Het congres staat voor veel bestuurders in het teken van netwerken. Op veler verzoek 

zullen wij daarom kort voor het congres de deelnemerslijst – met daarop de naam en 

politieke functie – verspreiden onder de aanwezigen. Zo weet je van te voren wie je kan 

treffen op het congres. Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kan je dat aan ons doorgeven 

via bestuurders@vvd.nl.  

https://mailing.vvd.nl/x/c/?S7Y1NPufa2tmYfk.x9bQ1MT4f5GtoaW50f8M24ySkgIrff3y8nK93MysvLKyFL28nP8ptr5ATliYCwAA38
http://www.studiosaalsmeer.nl/
https://9292.nl/
mailto:bestuurders@vvd.nl
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PROGRAMMA 
Onder voorbehoud van wijzigingen – versie 29/04/19 

   

Vanaf 9.30 uur  Inloop  

 

Tijdens deze inloop heb je de gelegenheid om wat te drinken te halen bij het food & drink 

court. 

 

10.00 uur – 10.30 uur Ledenvergadering 

 

Zie voor de uitgebreide agenda de laatste pagina van dit document. 

 

Agenda: 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag algemene ledenvergadering 2 november 2018 te Lunteren 

3. Verslag van de secretaris over het jaar 2018 

4. Financiële verantwoording over het jaar 2018 

5. Benoeming leden van de kascommissie voor het jaar 2019 

6. Benoeming leden van het netwerkoverleg 

7. Oprichting netwerk voor raadsleden 

8. Rondvraag en sluiting 

 

10.30 uur – 10.45 uur Pauze 

 

10.45 uur – 12.00 uur Workshops 

 

 Inwoners betrekken bij de politiek (deel 2)  
Door Rick Nederend, raadsadviseur in de gemeente Gooise Meren (portefeuille 
participatie) i.s.m. de Teldersstichting en het Thematisch Netwerk Binnenlandse 
Zaken 
Betrokkenheid van inwoners bij overheidsbeleid is van groot belang. Hoe 
organiseer je dat? En hoe om te gaan met initiatieven van inwoners?  

 
Deze workshop vormt het tweede en laatste deel van de tweedelige reeks over 
participatiedemocratie. Tijdens de eerste workshop is er samen met dr. René 
Grotens (onderzoeker en docent publiek leiderschap bij het Zijlstra Center en 
gemeentesecretaris bij de gemeente Zeist) ingezoomd op het begrip 
participatiedemocratie en de vele manieren om burgers te betrekken bij de 
lokale politiek. Tijdens dit tweede deel staat het partijstandpunt over 
participatiedemocratie centraal. Wat vinden wij als VVD’ers hier nu eigenlijk 
van?  
 

 De toekomst van de lokale democratie en het parlementair stelsel 
Lokaal Liberaal is een werkgroep geïnitieerd door de VVD-
Bestuurdersvereniging en de Tweede Kamerfractie, en wordt geleid door Ina 
Adema (burgemeester in Lelystad). De werkgroep bestaat uit 
volksvertegenwoordigers, bestuurders en betrokkenen uit alle bestuurslagen: 
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van raadsgriffier tot Tweede Kamerlid. Samen werken zij een visie uit over de 
toekomst van de lokale democratie en het parlementair stelsel in Nederland.  
 
Tijdens deze workshop staat het rapport van de Staatscommissie parlementair 
stelsel centraal – beter bekend als de Commissie Remkes. In totaal zijn er door 
deze commissie 83 aanbevelingen gedaan om onze democratie te versterken. 
Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen gaan we met elkaar in 
discussie over het rapport.  
 
Wat zouden wij als partij graag willen en hoe staan we bijvoorbeeld tegenover 
een gekozen formateur, een constitutioneel hof of andere belangrijke 
herzieningen in ons kiesstelsel? Hoe kijken wij als bestuurders daar tegenaan? 
 
De input en ideeën die uit deze workshop voortvloeien, kunnen worden 
meegenomen bij het opstellen van de visie. Kom vooral langs, want alle input is 
welkom! 
 

 Energy Lab: hoe maak ik mijn gemeente groen op een blauwe manier? 
Wegens een succesvolle eerste editie tijdens het afgelopen najaarscongres, 
wordt er tijdens het aanstaande voorjaarscongres een vervolgeditie 
georganiseerd! 

  
Lokale politici spelen een cruciale rol in de uitwerking klimaatplannen, maar hoe 
kan ik dit omzetten naar lokale acties? Tijdens deze EnergyLab worden er 
handvatten gegeven om je klaar te stomen voor het vergroenen van je 
gemeente, waterschap of provincie, en wel op een liberale manier! Het 
uiteindelijke doel is om je bruikbare en efficiënte oplossingen mee te geven.  

  
Onder leiding van Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius krijg je een 
toelichting op de politieke actualiteit en heeft de workshop tot doel je onder 
meer praktische kaders mee te geven. 
 

 Schuldhulpverlening echt laten werken! 
Een aantal Tweede Kamerleden met een portefeuille in het sociaal domein 
(Sociale Zaken, Wmo en Jeugdzorg), het Thematisch Netwerk Werk & 
Inkomen, het wethoudersnetwerk, het (toekomstige) raadsledennetwerk én het 
fractievoorzittersplatform binnen de bestuurdersvereniging hebben de handen 
ineengeslagen en gaan periodiek gezamenlijke sessies organiseren. De 
bijeenkomsten hebben tot doel de verbinding tussen lokale en landelijke politici 
& bestuurders – die actief zijn binnen het sociaal domein – verder te versterken. 
Op die manier blijf jij op de hoogte van landelijke actualiteiten en kun je jouw 
lokale input en visie meegeven aan de Tweede Kamerfractie. 

 
Deze eerste editie staat in het teken van een korte nadere kennismaking zodat 
we elkaar ook de rest van het jaar bij vragen en opmerkingen snel kunnen 
vinden. Daarnaast staat inhoudelijk het onderwerp schuldhulpverlening op het 
programma. 

 
Schulden kunnen iedereen overkomen. Rekeningen blijven onbetaald, het kost 
veel geld en brengt het nodige maatschappelijke leed met zich mee. Onze 
staatssecretaris Tamara van Ark is aan de slag gegaan met de brede 
schuldenaanpak. Vanuit de Tweede Kamer zet Leendert de Lange 



 

 

6 

 

 

 

(portefeuillehouder schuldhulpverlening) in op vroeg erop af, toegang en 
kwaliteit van de hulpverlening, publiek-private samenwerking en het over 
gemeentelijke loketten heen werken. De uitvoering van de schuldhulpverlening 
is aan de gemeente. Deze workshop heeft tot doel om de verbinding te maken, 
ervaringen uit te wisselen en van elkaars aanpak te leren. Hoe gaan we als 
VVD breed schuldhulpverlening echt laten werken? 
 
De workshop wordt afgetrapt door Evert van Tellingen (raadslid in 
Ooststellingwerf). Hij zal vertellen over zijn ervaringen met schulden, maar ook 
als schuldhulpverlener. Hierna zal Leendert de stand van zaken toelichting 
omtrent het onlangs gepresenteerde actieplan ‘Brede Schuldenaanpak’.  
 
Uiteraard blijft er volop ruimte over voor het stellen van vragen en discussie! 

 

 Jouw profiel in de politiek 
Tijdens deze workshop zal Eric van der Burg (voormalig fractievoorzitter en 
wethouder in Amsterdam) en Anouk van Eekelen (voormalig wethouder in 
Papendrecht) ons vertellen hoe je als raadslid, (startend) Statenlid of 
waterschapsbestuurder jezelf het beste kunt profileren. Hoe maak ik mezelf 
zichtbaar? Welke middelen kan ik hiervoor gebruiken? Eric & Anouk zullen je 
meenemen in hun methoden en je van tips & tricks voorzien.  
 
Daarnaast zullen zij je een inkijkje geven in hoe je als fractie ervoor kunt zorgen 
het VVD-profiel te behouden, ook tijdens en na een periode 
bestuursverantwoordelijkheid te hebben genomen.  
 
Kortom: een bijeenkomst die je niet mag missen! 

 

 Mijn volgende stap  
Voor recent afgetreden provinciale bestuurders, waterschapsbestuurders en 
wethouders 

 
De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen zijn weer achter de rug. 
Een verkiezing kan ook verandering betekenen, zo ook als zittend provinciaal of 
waterschapsbestuurder. Wel of niet meedoen in een nieuw college en/of ruimte 
bieden aan nieuw talent kunnen redenen zijn waardoor je functie (voorlopig) 
eindigt.  

 
Wij willen graag samen met je terugkijken op de afgelopen periode en 
vooruitkijken naar jouw toekomst binnen de VVD. Een vertrek als provinciaal of 
waterschapsbestuurder kan namelijk het begin zijn van een nieuwe uitdaging, al 
dan niet in het publieke domein, door de ervaring die is opgedaan.  
 
De workshop staat ook open voor recent afgetreden wethouders. 
 
Deze sessie wordt geleid door Mark Harbers (staatssecretaris Justitie & 
Veiligheid) en Roald van der Linde (Tweede Kamerlid & contactpersoon voor 
burgemeestersbenoemingen).  
 

 Netwerken in de pub 
Kom vooral langs, drink een kop koffie en zoek je bestuurdersnetwerk op in een 
(nagebouwd) oer-Hollandse pub! 
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12.00 uur   Lunch en start VVD-festival 

 

12.30 uur – 13.30 uur Workshops  

      

 Workshop Integriteit 

 Toekomst lokale democratie en parlementair stelsel i.s.m. Thematisch 
Netwerk Binnenlandse Zaken 
 
Tijdens het VVD-festival wordt om 12.30 uur de workshop integriteit en een 
sessie over de toekomst van de lokale democratie en het parlementair 
stelsel georganiseerd. Deze sessies kunnen ook interessant voor jou als 
deelnemer aan het bestuurderscongres.  
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AGENDA LEDENVERGADERING 
15 juni 2019, Aalsmeer 

 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Verslag ledenvergadering 2 november 2018, Lunteren  

 
Het verslag staat als bijlage 1 op: https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/ 
 
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2018 
 
Het secretarieel jaarverslag staat als bijlage 2 op: https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/ 

 
4. Financiële verantwoording over het jaar 2018 

 
Het financieel jaarrapport staat als bijlage 3 op: https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/ 

 
5. Benoeming leden van de kascommissie voor het jaar 2019 
 
Voorgesteld wordt de volgende leden te (her)benoemen tot lid van de kascommissie voor 
het verslagjaar 2019:  
 
Lid: Queeny Rajkowski, raadslid Utrecht 
Lid: Regien Courtz, Statenlid Overijssel 
Lid: Jack Werkman, wethouder Sluis  
 
Plaatsvervangend lid: Wilfried Boonman, raadslid Middelburg 
Plaatsvervangend lid: Rick Nederend, raadslid Stichtse Vecht 
Plaatsvervangend lid: Suzanne Otters, Statenlid in Brabant 

 
6. Benoemingen in het netwerkoverleg  
 
Bestuurdersnetwerk Friesland 
Esther de Vrij is voorgedragen als vertegenwoordiger van het bestuurdersnetwerk in de 
provincie Friesland. Esther is commissielid en eerste opvolger van de VVD in de 
Provinciale Staten van Friesland. 

 
Bestuurdersnetwerk Zuid-Holland 
Dimitri van Rijn is voorgedragen als vertegenwoordiger van het bestuurdersnetwerk in de 
provincie Zuid-Holland. Dimitri is raadslid van de VVD in Delft.  
 
Fractievoorzittersplatform 
Falco Hoekstra is voorgedragen als vertegenwoordiger van het fractievoorzittersplatform. 
Falco is fractievoorzitter van de VVD in Heerhugowaard.  
 
ir. Lelykring 
Marjolein Groot Koerkamp-Kappert is voorgedragen als vertegenwoordiger van de ir. 
Lelykring. Marjolein is algemeen bestuurslid van de VVD in het waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht. 
 
Netwerk voor Jong Bestuurders 
Marijn de Pagter is voorgedragen als vertegenwoordiger van het Jong 
Bestuurdersnetwerk. Marijn is raadslid van de VVD in Utrecht.  

https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/
https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/
https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/
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Kandidaten die gesteld worden door ten minste tien stemgerechtigde leden gezamenlijk 
dienen ten minste één week voorafgaand aan de algemene vergadering bekend te worden 
gemaakt bij het bestuur, voorzien van een bereidverklaring van de voorgedragen 
kandidaat. Het bestuur maakt hiervan melding bij de leden. 

 
7. Oprichting netwerk voor raadsleden 

 
Het oprichtingsdocument staat als bijlage 4 op: 
https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/voorjaarscongres 

 
8. Rondvraag en sluiting 

 
 
 

 

 

 

https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/voorjaarscongres

