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NAJAARSCONGRES 2019 
 

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober vindt het najaarscongres van de VVD-
Bestuurdersvereniging plaats in Congrescentrum De Werelt in Lunteren.  
 
Het Najaarscongres is dé uitgelezen plek om bestuurders uit het hele land te ontmoeten 
en van gedachten te wisselen. Er worden verschillende workshops gegeven en je kunt 
onze landelijke volksvertegenwoordigers op een informele manier ontmoeten tijdens de 
borrel. Laat je bijpraten over de politieke actualiteit en volg een workshop over 
bijvoorbeeld de toekomst van mobiliteit, de lokale woonagenda, energietransitie of 
inburgering in jouw gemeente! 
 
De vrijdagavond wordt afgesloten door Minister-President Mark Rutte en trendwatcher 
Adjiedj Bakas. Traditiegetrouw volgt daarna de pubquiz en een borrel. 
 
Ook vindt dit jaar de tweede editie van de landelijke trainingsdag voor bestuurders en 
politici plaats. Deze dag is ontstaan uit een samenwerking van de bestuurdersvereniging, 
de functionele netwerken en de Haya van Somerenstichting. Het programma vindt u op de 
website. 
 
Professionalisering en ontwikkeling van onze leden is één van de speerpunten van de 
vereniging. Wij zijn daarom erg blij met deze trainingsdag voor onze lokale en regionale 
talenten. 
 
Kortom: het congres is absoluut de moeite waard om te komen! 
 
In dit document lees je meer over het programma. De agenda voor de ledenvergadering 
en aanvullende vergaderstukken worden uiterlijk 3 september gepubliceerd op de website 
van de VVD-Bestuurdersvereniging.  
 
Meld je snel aan via MijnVVD! 
 
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! 
 
Je bent van harte uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst op vrijdag om 12.30 
uur. Tijdens deze bijeenkomst kan je kennismaken met het bestuur en je 
bestuurdersnetwerk en vertellen wij je over alles dat de vereniging te bieden heeft.  
   
Ook 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. 
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Arrangementen en hotelkamers 
 
We zien elkaar dit jaar wederom in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Wij willen dat 
zoveel mogelijk nieuwe én ervaren bestuurders en politici deel kunnen nemen aan het 
event. Op deze locatie kunnen wij dit voor u voor een zo gunstig mogelijke bijdrage 
organiseren.  
 
Ook dit jaar worden de arrangementen daarom voor een goedkoper tarief aangeboden. 
Voor een volledig weekend (incl. diner, overnachting en lunch) bent u €140,- kwijt. Dat is 
bijna 25% voordeliger dan voorgaande jaren!  
  
De andere tarieven zijn: 
 
Deelname op vrijdag (incl. diner):                       € 60,- 
Deelname op zaterdag (incl. lunch):                   € 40,- 
Hele weekend excl. overnachting:                      € 90,- 
Gezamenlijk inschrijven en hotelkamer delen?     € 120,- (per persoon) 
 
Alle arrangementen zijn inclusief catering.  
 
Locatie 
Congrescentrum De Werelt 
Westhofflaan 2 
6741 KH Lunteren 
 
Wij zien je graag in Lunteren! 
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VRIJDAG 3 OKTOBER 

12.30 – 13.15 uur Kennismakingsbijeenkomst 

  Ben je onlangs lid geworden van de VVD-Bestuurdersvereniging? 

Of is dit de eerste keer dat je een congres bezoekt? Dan nodigen 

wij je graag uit voor een kennismakingsbijeenkomst!  

 

  Tijdens deze bijeenkomst leer je meer over alles dat de vereniging 

je te bieden heeft en ontmoet je je collega’s. Je kan direct 

kennismaken met de vertegenwoordiger van jouw provincie of 

beroepsgroep. 

 

13.15 – 14.00 uur Ledenvergadering 

 

De agenda wordt uiterlijk 3 september op de laatste pagina van dit 

document geplaatst. 

 

14.00 – 15.15 uur Bijeenkomsten bestuurdersnetwerken 

   

  Kennisuitwisseling | Netwerken 

   

  Maak kennis met je collega’s en sluit aan bij de sessie die door jouw 

bestuurdersnetwerk georganiseerd is. 

 

 P.J. Oudgezelschap (burgemeesters) 

Wobine Buijs, onze collega uit Oss, zal haar verhaal met ons delen 

rondom het dodelijk ongeval met de Stint. Zij heeft veel indruk 

gemaakt met haar optreden tijdens en na het spoordrama met de 

Stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Wobine 

wordt ook geroemd om haar duidelijke aanpak van ondermijning, 

een thema dat ons allemaal raakt. Door Binnenlands Bestuur is zij 

uitgeroepen tot beste lokale bestuurder van Nederland.  

 

Kortom met Wobine als spreker ongetwijfeld een boeiende en 

leerzame middag! 

   

 Schepenbank (wethouders) 

Tijdens de deelsessie kijken wij terug op het eerste jaar van deze 

nieuwe bestuursperiode. Heb je in je portefeuille al goede dingen 

voor je gemeente bereikt? Hoe gaat de samenwerking in het 

college, de coalitie en met de oppositie?  

 

Loop je ergens tegenaan en wil je tips van collega’s? De deelsessie 

van de Schepenbank is een ideale en vertrouwelijke plek om elkaar 

te helpen en te adviseren!    
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 ir. Lelykring (waterschapbestuurders), Statenleden &  

     gedeputeerden 

  De afgelopen zomerweken hebben we in Nederland kunnen 

genieten van mooi zomerweer, maar hebben we ook te maken 

gekregen met extreme weersomstandigheden.  

 

Toenemende extreme weersomstandigheden als gevolg van 

klimaatverandering treffen Nederland hard en daar moeten we ons 

op voorbereiden. Klimaatadaptatie is absoluut nodig doch kostbaar 

en ingrijpend. Aanpassing eindigt niet bij dijkverhoging, maar vereist 

ook een ander ontwerp van onze steden, infrastructuur en ruimte.  

 

  Als gedeputeerden, Statenleden en waterschapsbestuurders 

hebben we daarbij veel met elkaar te maken voor het inrichten van 

de openbare ruimte. Hier ligt een mooie kans, om door goed samen 

te werken een krachtig en consistent liberaal groen geluid te laten 

horen. Hoe kunnen wij als overheden samenwerken om te komen 

tot slimme, redelijke en kosteneffectieve oplossingen? Neem je 

fractie mee en laat je inspireren!  

 

  De deelsessie wordt verzorgd in samenwerking met het Thematisch 

Netwerk Liberaal Groen. 

 

 Fractievoorzitters raadsfracties 

 

 Raadsleden 

 

 Jong Bestuurders 

         

 Buitengewone leden 

     

 

15.15 – 15.45 uur  Pauze 

 

 

15.45 – 17.00 uur  Workshops 

 

 De toekomst van mobiliteit in Nederland  

We reizen tegenwoordig steeds meer en pakken daarmee vaker de 

trein of het vliegtuig. Tegelijkertijd begint mobiliteit een belangrijk 

onderdeel te worden in de klimaatdiscussie. Waar ligt de oplossing? 

Biobrandstoffen, elektrisch vliegen? En welke concrete stappen 

moeten overheid en bedrijfsleven nemen om de grote uitdagingen in 

de mobiliteitssector aan te gaan op het gebied van duurzaam 

vervoer en bereikbaarheid?  
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Dewi Zloch (Campagneleider Klimaat & Energie, Greenpeace), 

Klaas-Jeroen Terwal (Director Public Affairs, KLM) en Jeroen 

Fukken (Director Strategy & Innovation, NS) zullen ons meenemen 

in hun kijk op het onderwerp.  

 

 Inburgering in jouw gemeente 

 

 

 Energy Lab met Dilan 

 

 

 De Mediawet en de lokale omroep 

  Tijdens deze workshop zal Tweede Kamerlid Thierry Aartsen een 

toelichting geven op de Mediawet en je verder op weg helpen hoe 

als raadslid hiermee het beste om te gaan. 

 

 Jouw lokale woonagenda: een onmogelijke 

(bouw)opgave? 

Iedereen kent wel iemand die graag wil verhuizen, maar geen huis 

kan vinden door het lage aanbod of doordat de prijzen te hoog zijn. 

Dat komt door één van de grootste problemen van deze tijd: het 

huizentekort. En voor dat probleem is maar één echte oplossing: 

bouwen, bouwen, bouwen. 

  

Om zoveel mogelijk te bouwen moeten gemeenten, ontwikkelaars 

en bouwers niet geremd worden, maar de ruimte krijgen. Daar ligt 

een taak voor de VVD om landelijk, provinciaal en gemeentelijk de 

bouw te stimuleren.   

  

Deze workshop wordt gegeven door Tweede Kamerlid Daniel 

Koerhuis (portefeuille wonen en bouwen). Hij zal samen met jou in 

gesprek gaan over hoe er genoeg goede en betaalbare woningen in 

jouw gemeente of provincie kunnen komen. 

 

 Sessie sociaal domein 

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 
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van landelijke actualiteiten en kun je jouw lokale input en visie 

meegeven aan de Tweede Kamerfractie. 

 

Het inhoudelijke onderwerp van deze tweede editie wordt 

binnenkort bekend gemaakt! 

 

17.00 – 18.00 uur Borrel met netwerken 

   

  Maak kennis met je collega’s onder het genot van een drankje! 

 

 Ook landelijke VVD-volksvertegenwoordigers zullen hierbij 

aanwezig zijn, dus trek ze vooral aan hun jasje, ga met hen in 

gesprek en geef ze vooral mee wat er speelt bij jou lokaal!  

 

18.00 – 19.45 uur Diner 

 

20.00 – 21.30 uur Plenair avondprogramma 

 

 In gesprek met Mark Rutte 

 Trendwatcher Adjiedj Bakas 

 

"Trendwatcher des Vaderlands" (NRC) Adjiedj Bakas (1963) 

beschrijft in zijn boeken hoe de samenleving, de economie en het 

leven van mensen gaan veranderen op basis van de trends die hij 

signaleert. Tijdens het plenaire avondprogramma zal Adjiedj ons 

een spiegel voor houden en kort terugkijken naar de afgelopen 

negen jaar waarin de VVD de grootste partij is geweest en nog 

steeds is. Wat heeft de VVD gebracht en, vooral, wat gaat er op ons 

af komen? 

 

Het NIMA, de brancheorganisatie van marketeers, stelt dat hij de 

invloedrijkste trendwatcher onder marketeers is en hij staat in de top 

100 van meest invloedrijke mediapersoonlijkheden (Nederlands 

Medianetwerk). In 2009 werd Bakas verkozen tot Trendwatcher van 

het Jaar. 

 

21.30 uur  Feestavond  

 

 Pubquiz  

 De Onderwerelt 

 


