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>VOORWOORD 
 

Het jaar 2018 begon met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De vereniging heeft haar 

kennis en ervaring ingezet om te ondersteunen bij de vorming van nieuwe fracties en colleges. 

Naast een training Liberaal Onderhandelen in Nyenrode, is onder meer de Handreiking voor 

nieuwe fracties opgesteld en de Handleiding Onderhandelen herzien om onze (raads)leden zo 

goed mogelijk voor te bereiden. Daarnaast was er een poule van informateurs beschikbaar.  

 

Ook mochten we veel nieuwe raadsleden en wethouders verwelkomen! Deze nieuwe leden 

hebben we in het zonnetje gezet tijdens de nieuwe ledenbijeenkomst en zo goed mogelijk 

geprobeerd wegwijs te maken binnen de vereniging door het aanbieden van een buddysysteem. 

Zo kunnen we met elkaar de vruchten plukken van alles dat ons netwerk van VVD-bestuurders en 

–politici te bieden heeft.  

 

Maar de verkiezingen levert ook onzekerheid op. Het was onvermijdelijk dat we afscheid namen 

van een groep leden, die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor een liberaal beleid in de 

gemeenten. Sommigen maken plaats voor aanstormend talent, anderen vallen buiten de boot bij 

coalitievorming, weer anderen kiezen er bewust voor om te vertrekken. 

 

En hoewel men zelf de regie dient te pakken over zijn eigen toekomst, lag hier ook een belangrijke 

taak voor ons netwerk: het bieden van nazorg en ondersteuning bij het verwezenlijken van nieuwe 

ambities. Tijdens het voorjaarscongres is hiervoor een speciale workshop Mijn volgende stap 

georganiseerd.  

 

Het is belangrijk voor ons netwerk om de kennis en ervaring van de leden te behouden bij de 

vereniging. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk afscheidende bestuurders en politici betrokken 

blijven via het buitengewoon lidmaatschap. Met de oprichting van het netwerk voor buitengewone 

leden heeft de VVD-Bestuurdersvereniging bevestigd te willen investeren in onze oud-bestuurders. 

De manier om optimaal gebruik te maken van de kennis en kunde van oud-bestuurders is het 

geven van een erkende structuur aan deze bestuurders waarbinnen zij activiteiten kunnen 

organiseren en een klankbordfunctie kunnen vervullen voor of coaching kunnen aanbieden aan 

nieuwe bestuurders. Zodoende blijft politieke ervaring gewaarborgd.  

 

Na maart 2018 gingen we direct door naar de voorbereidingen op de Provinciale Staten en 

waterschapsverkiezingen in 2019. De Leidraad voor verkiezingsprogramma’s is geüpdatet en 

aangeboden aan de leden. Daarnaast is – met dank aan onze netwerkvertegenwoordiger uit 

Drenthe Mark Strolenberg – de Memo stemhulp voor waterschapsverkiezingen gepresenteerd met 

bruikbare tips, ook voor de Provinciale Statenverkiezingen. 

 

In personele zin is er ook verandering geweest. De VVD-Bestuurdersvereniging heeft tijdens het 

najaarscongres afscheid genomen van Anouk van Eekelen als algemeen bestuurslid met de  

portefeuille Coaching en Talentmanagement en heeft Karima Bouchtaoui haar intrede gedaan in 

het bestuur en deze taak op zich genomen.  

 

Arjen Gerritsen 

Voorzitter VVD-Bestuurdersvereniging 

 

 



 

 

3 

 

 

1. >EEN NETWERK VOOR BESTUURDERS

De VVD-Bestuurdersvereniging is in 1946 opgericht als ontmoetingspunt voor en van liberale 

gemeente- en provinciebestuurders en is uitgegroeid tot een ondersteunend apparaat voor haar 

leden en tot een platform voor kennisuitwisseling en discussie. De VVD-Bestuurdersvereniging is 

een netwerk voor gekozen en benoemde liberale (oud-)politici en bestuurders die namens de VVD 

actief zijn in het Europese, nationale, regionale en lokale bestuur.  

De bestuurdersvereniging is er om het onderlinge verband tussen VVD-bestuurders te versterken. 

Om elkaar te kennen en om elkaar te helpen. Bestuurdersnetwerken zijn dé manier voor de leden 

om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met de vereniging en medebestuurders. 

Wij werken als netwerk binnen de VVD aan een liberaler en professioneler bestuur van Nederland. 

Tot de werkzaamheden behoren het ontwikkelen en uitwerken van standpunten met betrekking tot 

het binnenlands bestuur en het ondersteunen van lokale, provinciale, landelijke en Europese VVD-

bestuurders. Tevens worden in samenwerking met de Haya van Somerenstichting opleidingen en 

trainingen ontwikkeld en verzorgd voor bestuurders. Wij organiseren trainingen en 

voorlichtingsavonden over nieuwe wetgeving. Ook informatieoverdracht, adviseren van de Eerste 

en Tweede Kamerfracties, het creëren van netwerken en belangenbehartiging behoren tot de 

doelstelling van de VVD-Bestuurdersvereniging. We organiseren congressen en bijeenkomsten 

voor onze bestuurders om met elkaar in contact te komen en een netwerk op te bouwen.  

2. >LEDEN 

Het aantal leden bedroeg op 31 december 2018 2.676: 

 

Gewone leden:   1.796  

Buitengewone leden:  867  

 

Ten opzichte van 31 december 2017 is dit een toename van 425 leden. De toename is voornamelijk 

toe te rekenen aan de nieuwe raadsleden en wethouders die na de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart lid werden. Daarnaast werden de aftredende raadsleden en wethouders automatisch 

buitengewoon lid. 

 

3. >BESTUUR EN NETWERKOVERLEG 

Bestuur 

Het bestuur kwam in 2018 zes keer bij elkaar. Dit gebeurde op vrijdag 19 januari, vrijdag 6 april, 

vrijdag 25 mei, vrijdag 31 augustus (heidag), vrijdag 21 september en vrijdag 2 november. 

Het bestuur bestaat uit: 

 Arjen Gerritsen (voorzitter, burgemeester Almelo) 

 Pieter Heiliegers (vicevoorzitter, burgemeester Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

waarnemend burgemeester Uithoorn) 

 Willemien Meeuwissen (secretaris, fractievoorzitter Provinciale Staten Drenthe) 

 Dorien Verbree (penningmeester, fractievoorzitter Leiden) 
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 Boaz Adank (algemeen bestuurslid, wethouder Breda) 

 Anouk van Eekelen (algemeen bestuurslid, wethouder Papendrecht) 

 Bente Becker (algemeen bestuurslid, lid Tweede Kamer) 

 

Op 2 november heeft Anouk van Eekelen haar bestuursfunctie neergelegd en is Karima 

Bouchtaoui (lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Schieland & De Krimpenerwaard) 

benoemd tot algemeen bestuurslid. 

 

Portefeuilleverdeling 

De portefeuilleverdeling is als volgt: 

 

Voorzitter: Arjen Gerritsen  

Voorzitter Bestuur en Netwerkoverleg  

Algemene en Interne/Externe Zaken  

Adviseur VVD-Hoofdbestuur  

Contactpersoon collega-bestuurdersverenigingen  

 

Vicevoorzitter: Pieter Heiliegers  

Plaatsvervangend voorzitter Bestuur en Netwerkoverleg  

Communicatie: Community, Liberaal Bestuur, website, new en social media  

 

Secretaris: Willemien Meeuwissen  

Statuten en reglementen  

Secretarieel jaarverslag  

Congressen  

 

Penningmeester: Dorien Verbree  

Financiën  

Financieel jaarrapport  

Ledenadministratie  

Contributie  

Provinciale bestuurdersnetwerken 

 

Algemeen Bestuurslid: Bente Becker  

Verbinding naar Tweede en Eerste Kamerfractie, Europees Parlement en Teldersstichting  

 

Algemeen Bestuurslid: Anouk van Eekelen | Karima Bouchtaoui 

Coaching en Talentmanagement  

Lid van de stuurgroep van de Haya van Somerenstichting namens de VBV  

 

Algemeen Bestuurslid: Boaz Adank  

Functionele bestuurdersnetwerken en Jong-bestuurders 
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Netwerkoverleg 

 

Het netwerkoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de provinciale en functionele 

bestuurdersnetwerken. 

 

Het netwerkoverleg vergaderde in 2018 vijf keer. Dit was op vrijdag 19 januari, vrijdag 6 april, 

vrijdag 25 mei, vrijdag 21 september en vrijdag 2 november. 

Vertegenwoordigers provinciale bestuurdersnetwerken 

 

Drenthe 

Mark Strolenberg (raadslid Hoogeveen, lid Algemeen Bestuur Drents Overijsselse Delta), 

herbenoemd op 25 mei 2018.  

  

Flevoland 

Jan de Reus (lid Gedeputeerde Staten Flevoland), herbenoemd op 25 mei 2018. 

 

Friesland  

Tom van Mourik (waarnemend burgemeester Smallingerland)  

 

Gelderland   

Frederik Peters (lid Provinciale Staten Gelderland) 

 

Groningen  

Jaap Borg (wethouder Midden-Groningen) 

 

Limburg   

Frans Pekema (wethouder Bergen) tot 25 mei 2018. 

Janine van Hulsteijn (wethouder Gennep) sinds 25 mei 2018. 

 

Noord-Brabant   

Willemijn van Hees (burgemeester Geertruidenberg) tot 2 november 2018. 

Corine van Overdijk (fractievoorzitter Oirschot) sinds 2 november 2018. 

 

Noord-Holland     

Arjen Verkaik (wethouder Velsen) tot 25 mei 2018. 

Jeroen Verwoort (wethouder Velsen) sinds 25 mei 2018. 

 

Overijssel      

Arjen Maathuis (raadslid Almelo) 

 

Utrecht      

Sjoerd Potters (burgemeester De Bilt) 

 

Zeeland      

Loes Meeuwisse (wethouder Goes) 

 

Zuid-Holland 

Leon van Noort (wethouder Binnenmaas)  
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Vertegenwoordigers functionele bestuurdersnetwerken 

 

Schepenbank (wethouders) 

Jasper Mos (wethouder Dordrecht) tot 25 mei 2018. 

Nanning Mol (wethouder Voorschoten) sinds 25 mei 2018. 

 

P.J. Oud-gezelschap (burgemeesters)  

Annemieke Vermeulen (burgemeester Zutphen) 

 

Ir. Lelykring (waterschapsbestuurders) 

Marcel Houtzager (Hoogheemraad Delfland)  

 

Fractievoorzittersplatform    

Frederik Zevenbergen (fractievoorzitter Leiden) tot 2 november 2018.  

Renee Teunissen (fractievoorzitter Zevenaar) sinds 2 november 2018.  

 

Griffiers en Gemeentesecretarissen 

John van der Rhee (raadsgriffier Haarlemmermeer) tot 2 november 2018.  

 

Gedeputeerden en Statenleden 

Floor Vermeulen (lid Gedeputeerde Staten Zuid-Holland), herbenoemd op 25 mei 2018.  

 

Jong Bestuurders 

Laura Dijkstra (lid Provinciale Staten Groningen)  

 

4. >VOORJAARSCONGRES PAPENDAL 

Op vrijdag 25 mei kwam een grote groep leden van de Bestuurdersvereniging bijeen voor het 

Voorjaarscongres in Papendal. Dit congres stond onder meer in het teken van kennismaking met 

de nieuwe groep gemeenteraadsleden en er werd gesproken over de politieke actualiteit. 

 

De opening van het congres werd verzorgd door voorzitter Arjen Gerritsen. Daarna volgde direct 

de ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering werd het netwerk van buitengewone leden 

formeel opgericht en de Leidraad verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten en 

waterschapsverkiezingen gepresenteerd.  

 

Vervolgens kwamen de functionele netwerken bij elkaar. Meerdere sessies stonden in het teken 

van het voorbereiden van gemeentebestuurders, zodat zij goed voorbereid hun termijn konden 

starten. Ook werden er sessies aangeboden aan aftredende wethouders. Andere thema’s waren 

onder andere het voorstel tot deconstitutionalisering van de burgemeestersbenoemingen en de 

drie decentralisaties. 

 

Het congres werd afgesloten door journalist Jan Tromp en hoogleraar Pieter Tops. Zij spraken over 

hun in 2016 verschenen boek ‘De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld 

verstrengeld raken’.  

 

5. >NAJAARSCONGRES LUNTEREN 
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Ruim 400 bestuurders mochten de Bestuurdersvereniging verwelkomen in Congrescentrum De 

Werelt, Lunteren op vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2018. Ook dit keer was er volop ruimte voor 

inhoudelijke verdieping en een hele dag stond in het teken van opleiding en training op zaterdag. 

 

Voorafgaand aan het congresprogramma vond de lunch voor nieuwkomers plaats. Ieder congres 

worden nieuwe bestuurders en leden die voor het eerst op een congres van de 

Bestuurdersvereniging komen, hartelijk verwelkomd door de leden van het bestuur van de 

Bestuurdersvereniging. 

 

Tijdens de ledenvergadering werd besloten tot oprichting van een nieuw netwerk: het netwerk van 

raadsleden Deze grote groep leden is nog niet formeel vertegenwoordigd in de 

bestuurdersvereniging. Dit netwerk wordt dan ook vertegenwoordigd in het netwerkoverleg. 

Daarnaast worden de raadsleden opgeroepen om mee te denken over de doelen van dit netwerk. 

 

Bij de sessies van de functionele netwerken stonden kwamen verschillende onderwerpen aan bod. 

Zo konden raadsleden terecht bij een sessie waar tips werden gegeven hoe je je het beste kunt 

profileren wanneer de VVD lokaal onderdeel is van college, gingen de Jong Bestuurders in 

gesprek met elkaar over digitalisering en werd er een intervisiesessie voor wethouders 

georganiseerd.  

 

Hierna konden de bestuurders deelnemen aan verschillende workshops over de energietransitie, 

over het betrekken van burgers bij lokale besluitvorming (participatiedemocratie) en konden de 

bestuurders op informele manier in gesprek met verschillende VVD-Tweede Kamerleden, 

bewindspersonen en Europarlementariërs tijdens de thematafels. 

 

Daarna kwam fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een toelichting geven op ‘Ons verhaal’. 

 

Bij de hierop volgende borrel konden bestuurders met vragen over de politieke actualiteit en 

bestuurlijke thema’s terecht bij de VVD-Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden en 

Europarlementariërs tijdens een speeddatesessie in het restaurant. 

 

Het laatste woord deze avond was aan minister-president Mark Rutte, waarna de leden met hem in 

gesprek gingen. Met de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in aantocht, werd dit 

thema ook dit congres een belangrijk onderwerp. Sophie Hermans, campagneleider voor deze 

verkiezingen, nam de leden mee in de strategie en aanpak van deze verkiezingen. Tot slot 

bespraken Gerben Bakker en Gert Jan Geling hun onlangs besproken boek ‘Over politieke 

correctheid’. 

 

Trainingsdag in samenwerking met de Haya van Somerenstichting 

Voor de Bestuurdersvereniging zijn professionalisering en ontwikkeling erg belangrijk. Daarom 

werd er op de tweede dag van het congres in samenwerking met de Haya van Somerenstichting 

een landelijke trainingsdag voor alle bestuurders georganiseerd. 

 

 

6. >LANDELIJKE BIJEENKOMST 

De VVD-Bestuurdersvereniging organiseert incidenteel grote(re) evenementen naast de jaarlijkse 

congressen. Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is er in samenwerking met de Haya van 
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Somerenstichting een Masterclass Onderhandelen georganiseerd om de gemeentefracties zo 

goed mogelijk voor te bereiden op de coalitieonderhandelingen. 

 

Masterclass Onderhandelen  

De VVD Bestuurdersvereniging heeft in samenwerking met de Haya van Somerenstichting een 

Masterclass Onderhandelen georganiseerd op zaterdag 24 maart op Universiteit Nyenrode te 

Breukelen door Anne Mulder. Deze bijeenkomst is ontzettend goed bezocht door circa 80 

personen. De Masterclasss diende als voorbereiding op de onderhandeling na de 

gemeenteraadsverkiezingen exclusief voor leden van de lokale formatie-teams. Tevens was er de 

mogelijkheid de Masterclass lokaal te organiseren. Dit heeft 6 keer plaatsgevonden.  

 

7. >SAMENWERKING MET DE HAYA VAN 
SOMERENSTICHTING 

 

De Haya werkt al vele jaren nauw samen met de VVD-Bestuurdersvereniging. De Haya heeft in 

samenwerking met de Bestuurdersvereniging ook in 2018 weer verschillende trainingen 

georganiseerd, o.a. een masterclass onderhandelen in het kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen, een burgemeesterstraining, Liberale Loopbanen en bootcamps ter 

voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen. Verder is er op zaterdag 3 november als 

onderdeel van het VBV-congres in Congrescentrum De Werelt in Lunteren wederom een landelijke 

trainingsdag georganiseerd.  

 

Trainingsdag 3 november 2018 

Partijvoorzitter Christianne van der Wal heeft samen met Bas van ‘t Wout een plenaire aftrap 

gedaan waarin dilemma’s werden gedeeld over wat je nu nog wel en niet kan en mag zeggen en/of 

doen. Moraliteit versus integriteit. Want politici zijn ook mensen en wie wil er nog de politiek in als 

je continue onder een vergrootglas ligt? Willen we alleen maar perfect robots als bestuurders of 

echte mensen? 

 

Aansluitend werden er enkele trainingen georganiseerd over campagnevoeren, debatteren en 

fractiemanagement.  

 

Er waren voor het eerste dit jaar ook sessies waar leden zich konden oriënteren op het 

wethouderschap of burgemeesterschap. Deze sessie werden begeleid door ervaringsdeskundigen. 

 

In navolging op voorgaand jaar, werden ook enkele intervisie sessies georganiseerd.  

Ingewikkelde vraagstukken werden in kleine groepjes en onder leiding van een gespreksleider 

onder handen genomen.  

 

De trainingen en de intervisiesessies werden door de deelnemers allemaal boven een 8 

beoordeeld. 

 

8.   >ALGEMEEN SECRETARIAAT  

De VVD-Bestuurdersvereniging wordt ondersteund door medewerkers van het Algemeen 

Secretariaat van de VVD. Deze uitbesteding van werkzaamheden vloeit voort uit de overeenkomst 

tussen de VVD-Bestuurdersvereniging en de VVD waarbij alle huidige diensten van de VVD-
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Bestuurdersvereniging voor een vast bedrag per jaar worden ingekocht bij de VVD. Sinds 2011 is 

ook de redactie van Liberaal Bestuur hierbij inbegrepen.  

Stagiair 

In 2018 heeft Stefan Slikker in het najaar stage gelopen bij het Algemeen Secretariaat. Hij heeft 

ondersteuning geboden bij de organisatie van het najaarscongres en hield de website up to date. 

9. >FUNCTIONELE NETWERKEN 

De verslagen zijn opgesteld door de netwerkvertegenwoordigers. 

a. Schepenbank (wethouders) 

 

In 2018 heeft de Schepenbank een stevige herstart gemaakt. Na de gemeenteraadsverkiezingen 

zijn in heel veel gemeenten weer colleges gevormd waar de VVD aan deelneemt, wat ook een hele 

grote groep nieuwe VVD-wethouders heeft opgeleverd. Voor al onze wethouders willen we de 

komende jaren gaan werken aan een stevig wethoudersnetwerk. De Schepenbank wil alle 

wethouders ondersteunen in het op peil houden van de persoonlijke vaardigheden die nodig zijn 

om een goede wethouder te zijn, maar vooral ook een netwerk bieden waarin wethouders met 

elkaar ideeën kunnen uitwisselen en aan intervisie kunnen doen. En natuurlijk een sterke schakel 

vormen met de rest van de VVD, zoals met de leden van de VVD-Tweede Kamerfractie. 

 

In 2018 hebben we, direct na de gemeenteraadsverkiezingen, tijdens het voorjaarscongres twee 

workshops georganiseerd. Tijdens de inhoudelijke workshop hebben we gesproken over de 

Omgevingswet en de energietransitie. Samen met Tweede Kamerlid Antoinette Laan hebben we 

gesproken over de uitrol van de Omgevingswet en hoe lokaal wordt geëxperimenteerd met meer 

vrijheid en een meer integrale benadering de inrichting van de openbare ruimte. Zijn er ook al 

gemeenten bezig met pilots en hoe loopt dit? Hoe kunnen we ook voorkomen dat de ruimte die 

nationaal wordt gegeven, lokaal weer wordt dichtgeregeld?  

 

Met Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius hebben we gesproken over de energietransitie, het 

voornemen om de gaswinning in Groningen te beëindigen en welke gevolgen dit nationaal maar 

ook lokaal heeft. Hoe kunnen wij onze gemeentes het beste voorbereiden op een beter gebruik 

van alternatieve energiebronnen, hoe moeten we omgaan met de ingewikkelde vragen over hoe 

snel dit gaat en hoe we dit gaan financieren? 

 

Tijdens het najaarscongres hebben we een heel drukbezochte workshop georganiseerd over de 

invulling van het wethouderschap en de dilemma’s waar we allemaal mee te maken krijgen. Hoe 

functioneer ik in het college? Hoe zorg ik ervoor dat ik al mijn doelen in vier jaar bereik? Welke 

uitnodiging neem ik wel en niet aan? Partijvoorzitter en wethouder Christianne van der Wal deelde 

haar eigen ervaringen en leidde het gesprek tussen de wethouders. 

 

b. P.J. Oud-gezelschap (burgemeesters) 

 
Het PJ Oudgezelschap is bijeengekomen tijdens het voorjaars- en najaarscongres van de 
Bestuurdersvereniging. 
 
Tijdens het voorjaarscongres waren wij bijeen met een zeer minimaal gezelschap. Het onderwerp 
betrof verwarde personen.  Karin Freriks van GGnet was onze spreker. Mogelijk vanwege het feit 



 

 

10 

 

 

dat dit onderwerp ook besproken is tijdens de Lochem conferenties van het NGB in het begin van 
dat jaar, was deze bijeenkomst slecht bezocht. 
 
Tijdens het najaarscongres waren wij met ca 35 personen aanwezig om van gedachten te wisselen 
met Annemarie Jorritsma en Helmi Huybregts over de deconstitutionalisering van de 
aanstellingswijze burgemeester. Het was een zeer levendige discussie.  
 
 

c. ir. Lelykring (waterschapsbestuurders) 

 

In 2018 is er door de ir. Lelykring vooral ingezet op samenbrengen van bestuurders van de 

verschillende waterschappen. Tevens stond het jaar 2018 in het teken van goede samenwerking in 

het kader van de waterschapsverkiezingen in 2019 en nieuwe wetgeving CAB (commissie 

aanpassing belastingstelsel). Met de waterschapsverkiezingen in 2019 in het vooruitzicht stond het 

opstellen van een VVD waterschap stemwijzer en de samenwerking hierbij centraal.  

 

Binnen de ir. Lelykring is door voorzitter Tanja Klip en bestuurslid Karima Bouchtaoui actief ingezet 

op het tijdig scouten van nieuwe bestuursleden voor de ir. Lelykring. De verwachting is dat wegens 

de verkiezingen niet alle huidig zittende bestuursleden terugkomen als waterschap bestuurder. 

Verjonging en vernieuwing van het bestuur is een aandachtpunt voor de ir. Lelykring straks naar de 

verkiezingen op 20 maart.  

 

Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd door de ir. Lelykring waarvan een speciaal in het teken 

stond van het samenstellen van een kieswijzer voor de waterschapsverkiezingen en het 

gezamenlijk optrekken en kennis delen voor het proces CAB. Alle bijeenkomsten zijn goed bezocht 

en zijn goed gewaardeerd door de leden zowel voor wat betreft de onderwerpen, die aan de orde 

kwamen, als ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.  

 

De eerste bijeenkomst betrof een gezamenlijke sessie bij het voorjaarscongres. De tweede 

bijeenkomst betrof een bijeenkomst in De Bilt voor alle leden van de ir. Lelykring met een spreker 

van de Unie van Waterschappen de heer Van der Klugt. Hij heeft, als portefeuillehouder CAB, een 

presentatie gegeven over het proces CAB. Verder hebben we tijdens de tweede bijeenkomst de 

stemwijzer afgestemd met elkaar. Doel van deze bijeenkomst is strategisch samenwerken op 

liberaal cruciale dossiers in het waterschapsbestuur. Als laatste is er een bijeenkomst geweest bij 

het najaarscongres Lunteren. Tweede Kamerlid Remco Dijkstra heeft de landelijke actualiteit op 

het gebied van water met de aanwezige leden besproken.  

 

Het bestuur van de ir. Lelykring constateert dat in 2018 vooral de landelijke samenwerking tussen 

VVD waterschapsbestuurders en bestuurdersvereniging goed gaat en tevens dat het erg 

gewaardeerd werd dat bestuurders landelijk en lokaal elkaar konden ontmoeten en kennis konden 

delen. Verder heeft men het gewaardeerd dat kennis uitwisseling voor het schrijven van de 

verkiezingsprogramma’s de nodige aandacht heeft gekregen.  

 

Terugblikkend op het jaar 2018 ziet het bestuur van de ir. Lelykring tevens dat er een mooi begin is 

gemaakt om de VVD waterschapsbestuurders voor te bereiden op de waterschapsverkiezingen 

2019. 

 

d. Fractievoorzittersplatform 

Geen verslag ontvangen. 
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e. Platform voor Gedeputeerden en Statenleden 

Geen verslag ontvangen. 

 

f. Platform voor Jong Bestuurders 

 

In 2018 heeft het Jong Bestuurdersnetwerk twee activiteiten georganiseerd. De eerste activiteit 

richtte zich op jonge en nieuwe raadsleden die hun intrede hebben gemaakt na de 

Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Onder leiding van Anouk van Eekelen en Rick 

Nederend werden thema’s zoals persoonlijke presentatie, fractieverhoudingen en het gebruik van 

procedures besproken. Het doel van de bijeenkomst was het bieden van procedurele handvatten 

en het geven van inzicht in je eigen rol in een (nieuwe) fractie. Deze bijeenkomst ging vooral over 

persoonlijke ontwikkeling.  

 

In de tweede bijeenkomst werd een inhoudelijk thema, namelijk digitalisering, behandeld. 

Digitalisering biedt grote kansen en uitdagingen voor overheid, inwoners en bedrijfsleven. Tijdens 

de bijeenkomst besprak Tweede Kamerlid Jan Middendorp zijn initiatiefnota 'Online identiteit en 

regie op persoonsgegevens' en leidde Marijn de Pagter de discussie over hoe we als jong 

bestuurders tegen 'de digitale overheid' in het algemeen aan zouden kunnen kijken.  

 

Na 2018 zal Marijn de Pagter het voorzitters-stokje overnemen van huidig voorzitter Laura Dijkstra. 

Tot slot is er ruim contact geweest in de groepsapp. Variërend van het delen van kennis en 

(schriftelijke) vragen over uiteenlopende onderwerpen tot elkaar uitnodigen op VVD(-gerelateerde) 

bijeenkomsten. 

 

g. Platform  voor Griffiers en Gemeentesecretarissen 

 

Er zijn geen activiteiten georganiseerd. 

 

Tijdens het najaarscongres op 2 november 2018 is besloten om dit specifieke netwerk op te heffen 

wegens onvoldoende animo. Het lidmaatschap van de bestuurdersvereniging blijft wel toegankelijk 

voor griffiers en gemeentesecretarissen. Zij worden ondergebracht bij het netwerk voor 

buitengewone leden.  

 

h. Buitengewone leden 

 

Jaarverslag 2018 

Het netwerk Buitengewone Leden wil de verbinding leggen tussen huidige bestuurders en oud-

bestuurders. We richten ons op klankborden, coaching & mentorschap en op netwerken. 

2018 was het jaar van onze oprichting. Binnen ons bestuur hebben we ons voornamelijk bezig 

gehouden met de wijze waarop wij invulling willen geven aan het leggen van bovengenoemde 

verbinding.  

 

In onze deelsessie op het najaarscongres 2018 hebben we met huidige - en oud-bestuurders 

gesproken over onze intenties en de status hiervan. 

Naast input over wensen en verwachtingen, zijn door de ca. 40 aanwezigen ook diverse 

aanbevelingen gedaan. Deze input nemen we mee in het verder ontwikkelen van ons netwerk.  

Er hebben zich diverse oud-bestuurders aangemeld om te coachen als ook nieuwe bestuurders die 

gecoacht wilden worden. 
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Tijdens het congres hebben we twee matches tot stand weten te brengen met betrekking tot 

coaching trajecten. 

 

In 2019 gaan we verder bepalen hoe we invulling willen geven aan onze doelstelling en op welke 

wijze dit uitgevoerd kan worden. 

 

10. >PROVINCIALE NETWERKEN 

De verslagen zijn opgesteld door de netwerkvertegenwoordigers. 

a. Drenthe 

 

VVD Bestuurdersvereniging Drenthe heeft in 2018 een drietal bijeenkomst georganiseerd.  

 

Training ‘Coalitie-onderhandelingen’ 

Om de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen goed in te gaan, organiseerden 

we onder leiding van Haya Trainer Sander Jansen een training “Coalitie-onderhandelingen” in 

Westerbork. Met vooraf een netwerkdiner. Op 16 maart hebben 20 personen afkomstig uit 10 van 

de 12 Drentse Gemeenten hieraan deelgenomen.  

 

Noordelijke start van het Politieke Jaar  

Op de opening van het nieuwe Politieke Jaar waren Drentse bestuurders afgekomen op 22 

september in Marum. De bijeenkomst stond in het teken van de nieuw te vormen gemeenten 

Noardeast-Fryslan, Westerkwartier, Het Hogeland en Groningen. De lijsttrekkers van deze nieuwe 

gemeenten waren gastspreker.  

 



 

 

13 

 

 

 
 

Wethouders ontmoeting/lunch 

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in Drenthe een aantal nieuwe liberale wethouders 

geïnstalleerd. Omdat het van een gezamenlijke ontmoeting met alle VVD wethouders nog niet was 

gekomen, organiseerde de bestuurdersverenging op 14 december in Echten het contact. 

Gesproken is onder andere over de versterking van de banden met Den Haag, zeker nu ook 

tekorten ontstaan in het Sociale Domein. Behoefte en streven is om deze ontmoetingslunch in 

stand te houden en in 2019 weer te organiseren.  

 

Vanuit Bestuurdersvereniging Drenthe hebben we afscheid moeten nemen van Klaas Smidt in het 

bestuur van Drenthe, vanwege de beëindiging van zijn wethoudersfunctie na de verkiezingen. 

Toegetreden zijn Mirjam Pauwels-Paauw (wethouder in De Wolden) en Johan Scheltens 

(fractievoorzitter in Emmen).  

 

b. Flevoland 

In 2018 heeft slechts een bijeenkomst in juni plaatsgevonden. 

Deze bijeenkomst stond in het teken van het verkiezingsprogramma van de VVD voor Provinciale 

Staten en het voor het Waterschap. 

Aanwezigen waren leden van de Statenfractie, de commissie voor het verkiezingsprogramma 2019 

en wethouders en raadsleden. 

Thema’s werden uitgediept en vanuit gemeenteraadsfracties werden aandachtspunten 

meegegeven. 

Vervolgens werd het laatste concept nogmaals besproken met gemeenteraadsfracties. 
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Activiteit 

Onderwerp: Verkiezingsprogramma 

Doelgroep: raads- en statenleden 

Type activiteit: inhoudelijk 

Datum: juni 2018 

Locatie: Aan ut Water te Lelystad 

Aantal deelnemers: 18 

Korte evaluatie: 

Inhoudelijk succesvolle bijeenkomst.  

Hadden meer bestuurders aanwezig kunnen zijn. 

Vanwege crisisberaad in Almere en spoeddebat in Dronten ontbraken op laatste moment alle 

raadsleden uit Almere en Dronten. 

 

c. Friesland 

 

De activiteiten in 2018 vonden minder plaats onder de noemer van de bestuurdersvereniging als 

wel onder concrete campagneactiviteiten. In 2018 waren er wederom herindelingsverkiezingen, 

thans in Noord Oost. En er was de regulieren gemeenteraadsverkiezing voor de rest van de 

provincie. In 2019 zal het bestuur worden aangevuld en zullen er afzonderlijke activiteiten ter hand 

worden genomen. 

 

d. Gelderland  

2018 was een bijzonder jaar in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en de 

voorbereidingen van de Staten- en waterschapsverkiezingen. Als gevolg hiervan zijn er veel 

bijeenkomsten geweest waarop onze bestuurders elkaar hebben ontmoet en gesproken. Daarnaast 

hebben vooral achter de schermen activiteiten plaatsgevonden om - agv de verkiezingsuitslagen - 

bestuurders op zijn of haar plekje te krijgen. 

 

De bestuurdersapp waarmee we gestart zijn in 2017 is in 2018 gecontinueerd. Deze app word steeds 

beter gebruikt, waardoor we als VVD in Gelderland elkaar ook op inhoud sneller en beter weten te 

vinden. Inmiddels gebruiken 36 Gelderse fractievoorzitters deze app om kennis en nieuws uit te 

wisselen. De app is een initiatief van Renée Theunissen (fractievoorzittersplatform) en wordt 

ondersteund door Frederik Peters (netwerk Gelderland).  

 

In 2018 zijn we gestart met het samenstellen van een nieuw BV-team. Zij zijn aan de slag gegaan 

om ook in 2019 een aantal mooie activiteiten te organiseren voor de Gelderse bestuurders. Het 

team bestaat uit: Frederik Peters, Renée Theunissen en Laura Werger. 

 

e. Groningen 

 

In Groningen hebben we als bestuurdersnetwerken twee bijeenkomsten gehouden. 
 
De eerste bij de opening van het politieke jaar op 22 september van 10.00 uur tot 13.00 uur in de 
Kruisweg te Marum. Samen met de netwerken Drenthe en Friesland hebben we over de 
herindeling gemeenten gesproken en natuurlijk over de aanstaande provinciale verkiezingen. Er 
waren 78 deelnemers aanwezig. 
                                                          
Daarnaast is op 8 oktober een bijeenkomst georganiseerd bij het Ommelander Ziekenhuis, met 
o.a. een presentatie over de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Het was een prima avond, jammer 
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dat er maar 24 personen waren. Ondanks dat veel positieve geluiden. 
  

f. Limburg  

 

Geen verslag ontvangen. 

 

g. Noord-Brabant 

 

Het netwerk heeft geen activiteiten georganiseerd. 

 

h. Noord-Holland 

Bij het bestuursnetwerk Noord-Holland stond 2018 in het teken van transitie en verandering. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen is er afscheid genomen van vertegenwoordiger Arjen Verkaik. Hij kwam 

niet meer terug als wethouder in Velsen en werd, als erelid van het lokaal netwerk IJmond, bedankt 

voor bewezen diensten. Zijn opvolger in het netwerkoverleg is Jeroen Verwoort, tevens zijn opvolger 

in Velsen. Hij zal, in samenwerking met Rosemarijn Dral (wethouder Oostzaan) en John van der 

Rhee (fractievoorzitter Alkmaar en raadsgriffier Haarlemmermeer) in 2019 het netwerk weer nieuw 

elan en leven in blazen.  

 

i. Overijssel 

In 2018 is er geen officiële activiteit geweest in Overijssel. Wel heeft Overijssel een bijdrage 

geleverd aan de deelsessie raadsleden op het congres van de VVD Bestuurdersvereniging. In 

2019 staan een tweetal activiteiten in de planning. 

 

j. Utrecht 

 

Geen verslag ontvangen. 

 

k. Zeeland 

 

ACTIVITEIT:  

Onderwerp: nieuwjaarsbijeenkomst 

Doelgroep: leden Zeeuwse VVD en introducees 

Type : netwerken 

Datum: 19 januari 2018 

Locatie: oude stadhuis Goes 

Aantal deelnemers: ongeveer 100 

Korte evaluatie: drukbezochte bijeenkomst waarbij ook de JOVD aanwezig was. De ontmoeting op 

Zeeuwse schaal werd zeer gewaardeerd. 

 

 

ACTIVITEIT:  

Onderwerp: terugkijken op gemeenteraadsverkiezing 

Doelgroep: leden Zeeuwse VVD bestuurdersvereniging 

Type : informatie uitwisseling 
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Datum: 12 mei 2018 

Locatie:dorpshuis ’s Heer Abtskerke 

Aantal deelnemers: 22 

 

ACTIVITEIT:  

Onderwerp: provinciale politiek en rol bestuurdersvereniging 

Doelgroep: leden Zeeuwse VVD bestuurdersvereniging 

Type : informatie uitwisseling 

Datum:  7 juli 2018 

Locatie:dorpshuis ’s Heer Abtskerke 

Aantal deelnemers: 14 

 

ACTIVITEIT:  

Onderwerp: provinciale politiek  vooruitblik verkiezingen 

Doelgroep: leden Zeeuwse VVD bestuurdersvereniging 

Type : informatie uitwisseling 

Datum:  29 september 2018 

Locatie:dorpshuis ’s Heer Abtskerke 

Aantal deelnemers: 16 

 

ACTIVITEIT:  

Onderwerp: training 

Doelgroep: leden Zeeuwse VVD bestuurdersvereniging 

Type : training Liberaal Debat 

Datum: 1 december 2018 

Locatie: dorpshuis ’s Heer Abtskerke 

Aantal deelnemers: 9 

 

l. Zuid-Holland 

 

Geen verslag ontvangen. 

 

11.  >COMMUNICATIE 

Liberaal Bestuur  

Liberaal Bestuur is het ledenmagazine van de VVD-Bestuurdersvereniging. In het magazine wordt 

de politieke actualiteit besproken en geven bestuurders op landelijk, provinciaal, regionaal en 

gemeenteniveau hun visie op bestuurlijke vraagstukken. Ook is er al enkele jaren een 

samenwerkingsverband met het kenniscentrum Europa decentraal om ook de vraagstukken op 

Europees niveau niet uit het oog te verliezen.  
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De eindredactie vond plaats op het Algemeen Secretariaat en in samenwerking met bestuurslid 

Pieter Heiliegers.  

 

Liberaal Bestuur is in 2018 vier maal verschenen: 

o Editie 1 (27 februari 2018): Aan de slag na 21 maart! 

o Editie 2 (9 mei 2018): En nu aan de slag! 

o Editie 3 (12 oktober 2018): Warm welkom aan onze nieuwe leden!  

o Editie 4 (20 december 2018): Najaarscongres in Lunteren  

 

Daarnaast heeft er ook een personele verandering plaatsgevonden. Debbie van de Wijngaard 

heeft haar functie neergelegd in augustus 2018. Sinds 1 november 2018 is Noud van Bladel 

verantwoordelijk voor de eindredactie namens het Algemeen Secretariaat.  

 

Community 

Eind 2015 is de Community voor de (oud-)leden van de VVD-Bestuurdersvereniging gelanceerd. 

De Community is een online communicatiemiddel voor VVD-bestuurders. Het is een besloten 

discussieplatform en een geschikt hulpmiddel om documenten te delen.  

 

Dit jaar stond in het teken van verkiezingen en daar heeft de Community ook een rol in gespeeld. 

Zo werd er in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen input van derde partijen op de 

Community geplaatst, zodat er lokaal kennis van kon worden genomen. 

 

Daarnaast is gebleken dat de Community weinig wordt gebruikt. Vooruitlopend op de toekomst 

wordt opgemerkt dat er getwijfeld wordt over de doeltreffendheid van het platform. In 2019 zal 

worden besloten of en hoe we verder willen met dit medium. 

 

12.  >FINANCIËN  

Contributie 

De contributie van de VVD-Bestuurdersvereniging komt als toeslag op de contributie van de VVD 

en wordt tegelijkertijd hiermee door de VVD geïnd. In 2018 bedroeg die toeslag €122,-. Daarnaast 

kent de VVD-Bestuurdersvereniging het buitengewoon lidmaatschap voor oud-bestuurders. De 

jaarlijkse toeslag hiervoor bedroeg in 2017 €58,-. Beide toeslagen zijn vastgesteld in de Algemene 

Ledenvergadering in november 2018. 

Kascommissie 

In 2018 bestond de kascommissie uit de volgende personen: 

 Lid: Marianne Poot 

 Lid: Queeny Rajkowski 

 Lid: Regien Courtz  

 Plaatsvervangend lid: Wilfried Boonman 

 Plaatsvervangend lid: Rick Nederend 

 Plaatsvervangend lid: Suzanne Otters 

 

De kascommissie is benoemd door de Algemene Ledenvergadering in mei 2018.  

 


