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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 
staat hieronder op de laatste pagina en op de website van de VVD-
Bestuurdersvereniging. De bijbehorende vergaderstukken staan op de website.  
 
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 
 
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.  

 

Wij zien je graag in Lunteren! 

mailto:bestuurders@vvd.nl
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VRIJDAG 4 OKTOBER – PROGRAMMA  

Onder voorbehoud van wijzigingen  

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 

 

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

 

Agenda: 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag ledenvergadering 15 juni 2019 te Aalsmeer  

3. Vaststellen contributie voor het jaar 2020 
4. Vaststellen jaarplan 2020 
5. Vaststellen begroting 2020 
6. (Her)benoemingen in het netwerkoverleg en bestuur 

7. Rondvraag en sluiting 

 

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! 
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 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!   

  

 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 

Tijdens de afgelopen bijeenkomst is er onder meer een oproep 

gedaan om actief te worden voor ons netwerk. Inmiddels staat er 

een nieuw team klaar en willen wij vanuit het 

fractievoorzittersplatform jouw fractie graag verder helpen. 

 

Zodoende gaan we tijdens deze sessie met elkaar in gesprek. De 

mogelijkheden van het netwerk worden gepresenteerd en daarnaast 

is er alle ruimte om je vragen te stellen.  

 

 Raadsleden 

Op 29 mei j.l. heeft de Raad van State beslist dat het Programma 
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Aanpak Stikstof, het PAS, niet als basis voor toestemming voor 

activiteiten gebruikt mag worden. Inmiddels is duidelijk dat hierdoor 

18.000 projecten in heel Nederland, van dijkverzwaring tot het 

bouwen van huizen, on hold zijn gezet. Dit heeft ook directe 

gevolgen voor gemeenten. Uit een enquete van de VNG blijkt dat in 

bijna elke gemeente één of meerdere projecten stil liggen door de 

beëindiging van de PAS-regeling. Van het merendeel van de 

projecten is het op dit moment onzeker of de ze doorgang kunnen 

vinden. 

 

Tweede Kamerlid Mark Harbers (woordvoerder PAS) gaat graag 

met ons als raadsleden in gesprek over de ontstane problemen en 

mogelijke oplossingsrichtingen, zodat in Nederland ook in de 

toekomst een goede balans kan blijven bestaan tussen 

economische ontwikkeling en het versterken van de natuur. Doel 

van deze workshop is: verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de 

PAS-uitspraak voor gemeenten, standpunt VVD en suggesties voor 

VVD-fracties in gemeenteraden. 

 

 Jong Bestuurders 

Het netwerk Jong Bestuurders is een verzameling van alle 

bestuurders van de VVD tot 35 jaar: raadsleden, wethouders, 

burgemeesters, statenleden, gedeputeerden, Kamerleden en 

MEP's. Een unieke groep van jonge, frisse denkers met een 

publieke functie. Jouw ideeën staan in deze sessie centraal! We 

gaan in twee groepen uiteen. Neem vooral ook moties of voorstellen 

mee die je zelf over deze onderwerpen hebt ingediend. 

 

Grenzen aan groei? 

Veel gemeenten in Nederland groeien als kool. Die groei betekent 

dat dorpen en steden uitbreiden en dat de druk op wegen, 

fietspaden en het openbaar vervoer toeneemt. Welke grenzen zijn 

er aan groei? Hoe zorgen we voor de bereikbaarheid van een 

nieuwe wijk? Wat is wat ons betreft een goede balans tussen 

woningbouw, bereikbaarheid en groen? Met een paar prikkelende 

stellingen gaan we het debat met elkaar aan. 

 

Lachgas 

De laatste maanden wordt de roep om maatregelen tegen de 

overlast van lachgas steeds luider. Overal zijn klachten over 

lachgasampullen op straat en zelfs over het gebruik van 

lachgasballonnetjes in het verkeer. Handhaving is lastig, omdat 

lachgas volledig legaal is. Wat vinden wij daarvan? Welke manieren 

zijn er om de overlast van lachgas in gemeenten tegen te gaan 

zonder het landelijk te verbieden? We gaan in discussie en wisselen 
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ideeën uit die we lokaal kunnen toepassen. 

         

 Buitengewone leden 

    Het netwerk van buitengewone leden richt zich op het leggen van 

de verbinding tussen huidige bestuurders en oud-bestuurders. We 

richten ons op klankborden, coaching & mentorschap en op 

netwerken. 

 

Daarnaast kan het netwerk zowel bestuurders als buitengewone 

leden helpen en adviseren door hen door te verwijzen naar en in 

contact te brengen met de al bestaande organen van de VVD. 

 

Ben jij oud-bestuurder en wil je graag je kennis en ervaring inzetten 

om (nieuwe) raads- of Statenleden, wethouders en gedeputeerden 

een handje te helpen? Of ben je sinds kort politiek actief voor de 

VVD en juist op zoek naar iemand met wie je even kunt sparren? 

Kom dan naar de sessie van het netwerk van buitengewone leden! 

 

15.15 – 15.45 uur  Pauze 

 

15.45 – 17.00 uur  Workshops 

 

 De toekomst van (duurzame) 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?  

 

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 

Vanaf 2021 wordt inburgering een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. Een grote en belangrijke verandering die ook 

kansen biedt naar de toekomst. 

 

Als lokale volksvertegenwoordiger of bestuurder is dit dan ook hét 

moment om met elkaar in gesprek te gaan.  
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Tijdens deze sessie gaan we met Tweede Kamerlid Dennis 

Wiersma in gesprek over de toekomst van inburgering in Nederland 

en wat wij als lokale VVD-fracties kunnen doen om tot goed beleid 

te komen. 

 

 Energy Lab met Mark: hoe maak ik mijn gemeente groen  

   op een blauwe manier? 

Wegens eerdere succesvolle edities, wordt er tijdens het 

aanstaande najaarscongres een vervolgeditie georganiseerd!  

 

Lokale politici spelen een cruciale rol in de uitwerking van het 

Klimaat- en Energieakkoord, maar hoe kan ik dit omzetten naar 

lokale acties? Tijdens deze workshop 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 Mark Harbers krijg je een 

toelichting op de politieke actualiteit en heeft de workshop tot doel je 

onder meer praktische kaders mee te geven. Zo zal Mark een 

leidraad presenteren met bruikbare tips & tricks om goed 

beslagen ten ijs te komen in de raad! 

 

 De Mediawet en de lokale omroep 

  Tijdens deze workshop zal Tweede Kamerlid Zohair el Yassini 

samen met een vertegenwoordiger van de Stichting Nederlandse 

Lokale Publieke Omroepen (NLPO) een toelichting geven op de 

Mediawet en je verder op weg helpen hoe als raadslid hiermee het 

beste om te gaan. Ook zal aangegeven worden wat de behoefte 

van de NLPO is ten opzichte van de politiek en wat hun visie is.  

   

  Vervolgens zal Zohair je iets vertellen over de lokale omroepen en 

de inzet van de Minister voor de pilots van de streekomroepen. 

 

  Uiteraard blijft er ruimte over voor discussie en het stellen van 

vragen! 

 

 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. 
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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: jeugdzorg 

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. 

 

Tijdens deze tweede editie wordt het onderwerp jeugdzorg 

behandeld. Elke dag lees of hoor je over problemen in de 

jeugdzorg. Kwaliteit, gebrek aan geld, hoge werkdruk, geweld, 

dramatische administratieve lasten. Dit zijn problemen waar veel 

gemeenten mee te kampen hebben. De nieuwe woordvoerder in de 

Tweede Kamer Martin Wörsdörfer gaat graag met jou in gesprek om 

deze problemen verder te definiëren en oplossingen te zoeken. 

 

 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: van raadsgriffier tot Tweede Kamerlid. Samen 

werken zij een visie uit over de toekomst van de lokale democratie 

en het parlementair stelsel in Nederland. 

 

Het is uiteindelijk de bedoeling om die visie in samenwerking met 

jou – als bestuurder en ervaringsdeskundige – helder te krijgen. 
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Onder leiding van Ina Adema zullen dan ook een aantal stellingen 

worden besproken. 

 

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! 

 

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 

  



 

 

11 

 

 

 

Agenda ledenvergadering VVD-Bestuurdersvereniging 

4 oktober 2019, Lunteren 

 

 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Verslag ledenvergadering 15 juni 2019 te Aalsmeer  

 
Het verslag staat als bijlage 1 op: https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/najaarscongres  
 
3. Vaststellen contributie voor het jaar 2020 

 
Voorgesteld wordt om de jaarlijkse verhoging van de contributie te berekenen op basis 

van het prijsindexcijfer van 2018 voor de gezinsconsumpties (1,72%). Dit heeft als 

uitkomst dat de contributiebijdragen voor leden en voor buitengewone leden in 2020 

worden aangepast van €122,- naar €124,- voor gewone leden en van €58,- naar €59,- 

voor buitengewone leden. 

4. Vaststellen jaarplan 2020  
 
Het jaarplan staat als bijlage 2 op: 
https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/najaarscongres 

 
5. Vaststellen begroting 2020 

 
De begroting staat als bijlage 3 op: 
https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/najaarscongres 
 
6. (Her)benoemingen in het netwerkoverleg en bestuur 
 
Voorzitter 
Arjen Gerritsen is voorgedragen voor herbenoeming tot voorzitter. Arjen is 
burgemeester van de gemeente Almelo en bij de VVD-Bestuurdersvereniging is hij 
voorzitter van het bestuur en het netwerkoverleg en treedt hij op als adviseur van het 
Hoofdbestuur van de VVD. 
 
Vicevoorzitter 
Pieter Heiliegers is voorgedragen voor herbenoeming tot vicevoorzitter. Pieter is 
burgemeester van de gemeente Uithoorn en bij de VVD-Bestuurdersvereniging is hij 
verantwoordelijk voor de portefeuille: Communicatie (new & social media, Liberaal 
Bestuur, website). 
 
Secretaris 
Willemien Meeuwissen is voorgedragen voor herbenoeming tot secretaris. Willemien 
is VVD-fractievoorzitter van de Provinciale Staten in Drenthe en bij de VVD-
Bestuurdersvereniging verantwoordelijk voor de portefeuille: Statuten en reglementen, 
jaarverslag, congressen. 
 
Penningmeester 
Dorien Verbree is voorgedragen voor herbenoeming tot penningmeester. Dorien is 
VVD-fractievoorzitter in de gemeente Leiden en bij de VVD-Bestuurdersvereniging is 

https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/najaarscongres
https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/najaarscongres
https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/najaarscongres
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zij verantwoordelijk voor financiën, ledenadministratie en contributie, en provinciale 
bestuurdersnetwerken. 
 
Algemeen Bestuurslid 
Boaz Adank is voorgedragen voor herbenoeming tot Algemeen Bestuurslid. Boaz is 
wethouder van de gemeente Breda en bij de VVD-Bestuurdersvereniging 
verantwoordelijk voor de portefeuille: functionele bestuurdersnetwerken. 

 
Bestuurdersnetwerk Gelderland 
Frederik Peters is voorgedragen voor herbenoeming als vertegenwoordiger van het 
bestuurdersnetwerk in de provincie Gelderland. Frederik is Statenlid van de VVD in 
Gelderland.  

 
Kandidaten die gesteld worden door tenminste 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. Rondvraag en sluiting 

 


