
      
   
 

VERSLAG  
Ledenvergadering | 15 juni 2019 | Studio’s Aalsmeer 

 
1.  Opening en mededelingen  
 
De voorzitter, Arjen Gerritsen, opent de ledenvergadering om 10.15 uur.  
 
Er wordt aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: 

- De voorzitter heet alle nieuwe leden van de bestuurdersvereniging van harte welkom;  
- Ook voor leden die na de verkiezingen niet terugkeren in de Staten, het waterschapsbestuur 

of in colleges blijft de bestuurdersvereniging een waardevol netwerk; 
- Aandacht wordt gevraagd voor een nieuw opgericht samenwerkingsverband op het gebied 

van het sociaal domein. Hierbinnen hebben landelijke portefeuillehouders, het VVD 
Thematisch Netwerk Werk & Inkomen en de VBV-netwerken voor wethouders, 
fractievoorzitters en raadsleden de handen ineengeslagen.  

 
Er wordt een moment van stilte gehouden voor het overlijden van drie dierbare leden, zijnde Johan 
Witteveen, Dennis Hoffland en Piet Blauw. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.  
 
2. Verslag van de ledenvergadering van vrijdag 2 november 2018 in Lunteren 
 
De ledenvergadering stelt het verslag vast.  
 
3.  Verslag van de secretaris over het jaar 2018  
 
De secretaris, Willemien Meeuwissen, geeft een toelichting op het secretarieel jaarverslag 2018. 
 
Het jaar 2018 stond volledig in het teken van verkiezingen. Eerst de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart, waarna de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen alweer in zicht kwamen. Voor beide 
verkiezingen heeft de vereniging op verschillende manieren ondersteuning geboden aan nieuwe en 
aftredende bestuurders. 
 
Marjan van der Aart merkt op dat het netwerk van buitengewone leden niet wordt genoemd op pagina 
6. Het verslag wordt aangepast. 
 
De ledenvergadering stelt – incl. de aanpassing – het verslag vast. 
 
4.  Financiële verantwoording over het jaar 2018 
 
De penningmeester, Dorien Verbree, geeft een toelichting op het financieel jaarrapport over 2018. 
 
De vereniging heeft een goed financieel jaar gedraaid en staat er gezond voor.  
 
Het positieve resultaat is vorig jaar teruggegeven aan de leden door de bijdrage aan de congressen te 
verlagen. Ook dit jaar is er een positief resultaat. Zoals eerder besloten, wordt een deel hiervan 
gebruikt om het weerstandsvermogen aan te vullen. Het resterende gedeelte wordt opzij gezet ter 
reserve. Het bestuur doet bij de begroting in het najaar een voorstel voor besteding. 
 
Er zijn geen vragen aan de penningmeester.  
 
Queeny Rajkowski deelt mee dat de kascommissie de financiën van de VVD-Bestuurdersvereniging 
over 2018 in orde heeft bevonden.  



      
   
 
 
De ledenvergadering stelt het financieel jaarverslag over 2018 vast en verleent decharge aan het 
bestuur en de penningmeester, in het bijzonder voor het verslagjaar 2018. 
 
5.  Afscheid en (her)benoeming leden van de kascommissie voor het jaar 2019 
 
De voorzitter stelt voor de volgende leden te benoemen tot lid of plaatsvervangend lid van de 
kascommissie:  
Queeny Rajkowski, raadslid Utrecht (herbenoeming) 
Regien Courtz, Statenlid Overijssel (herbenoeming) 
Jack Werkman, wethouder Sluis (benoeming) 
 
Plaatsvervangende leden: 
Wilfried Boonman, raadslid Middelburg (herbenoeming) 
Rick Nederend, raadslid Stichtse Vecht (herbenoeming) 
Suzanne Otters, Statenlid in Brabant (herbenoeming)  
 
De ledenvergadering stemt in met deze (her)benoemingen. 
 
6.  (Her)benoeming leden van het bestuur en netwerkoverleg  
 
Tom van Mourik (Friesland), Marcel Houtzager (ir. Lelykring – netwerk van waterschapsbestuurders), 
Leon van Noort (Zuid-Holland), Renee Teunissen (fractievoorzittersplatform) en Laura Dijkstra (Jong 
Bestuurders) treden uit het netwerkoverleg. 
 
Voorgesteld wordt de vacatures als volgt te vervullen: 
 
Falco Hoekstra, raadsfractievoorzitter in Heerhugowaard – Fractievoorzittersplatform 
Marjolein Groot Koerkamp-Kappert, algemeen bestuurslid in – ir. Lelykring  
waterschap Amstel, Gooi en Vecht        
Marijn de Pagter, raadslid in Utrecht     – Jong Bestuurdersnetwerk 
Dimitri van Rijn, raadslid in Delft    – Zuid-Holland  
Esther de Vrij, commissielid en eerste opvolger VVD  – Friesland  
Provinciale Statenfractie in Friesland  
 
De ledenvergadering stemt hiermee in. 
 
De voormalig ambtelijk secretaris Marije Verplanke wordt bedankt voor haar ondersteuning en inzet 
voor de bestuurdersvereniging. 
 
7.  Oprichting raadsledennetwerk  
 
Tijdens de afgelopen najaarsvergadering heeft de ledenvergadering toestemming gegeven voor de 
oprichting van een netwerk voor raadsleden en is er een oproep gedaan om mee te denken over de 
toekomstige doelen van dit netwerk.  
 
Een aantal enthousiaste raadsleden hebben deze handschoen opgepakt: Rogier Bruin, Sjir Hanssen, 
Miranda Voogt, Marc van Niekerk-Thie, Mauriel van As, Niels van Stappershoef, Sabrina van den 
Heuvel, Angela Bransen en Nick de Graaf. David Vermorken moest helaas voortijdig uit het netwerk 
terugtreden, vanwege zijn benoeming tot wethouder. 
 
Voorgesteld wordt om Rogier Bruin te benoemen tot netwerkvertegenwoordiger. De ledenvergadering 
stemt hiermee in. 
 
Rogier Bruin geeft een toelichting op de toekomstige doelen en activiteiten van het netwerk. 
 



      
   
 
8. Rondvraag en sluiting 
 
Thijn de Ruijter (secretaris netwerk buitengewone leden) verzoekt om een statutenwijziging, zodat 
buitengewone leden ook kunnen worden benoemd in het bestuur en het netwerkoverleg. De voorzitter 
geeft aan dat een statutenwijziging voorbereidend werk vergt. Om die reden wordt er voorgesteld om 
in gesprek te gaan hierover en het onderwerp verder te behandelen tijdens het aanstaande 
najaarscongres. 
 
De voorzitter, Arjen Gerritsen, sluit de vergadering om 10.44 uur. 


