
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaarverslag 2013  
 

                 CDA-Bestuurdersvereniging 



Jaarverslag 2013 – CDA-Bestuurdersvereniging 

2 

 

 

 

 

  
1. Inleiding       3     
 
2. Leden, bestuur en medewerkers    4    
 
3. Activiteiten      6 
 
4.  Externe contacten     9 
 
5.  Bestuursforum      10 
 
6. Publicaties      11 
 
7. Website en nieuwsbrief     12 
 
8. Dienstverlening      13    

    

Inhoudsopgave 



Jaarverslag 2013 – CDA-Bestuurdersvereniging 

3 

 

 

 

 
 

Graag bieden wij u het  jaarverslag  2013 aan. Hierin maken we duidelijk op welke manier 

het bestuur en het bureau de leden ondersteunen. De inhoudelijke ondersteuning gebeurt via 

Bestuursforum, de website en andere uitgaven.  Dit  jaar werden in samenwerking met de 

Tweede Kamerfractie  vele factsheets  over  de decentralisatie-onderwerpen  jeugdzorg en 

bezuinigingen WMO/AWBZ naar  de BSV-leden gemaild.  Onze netwerkfunctie onderhouden 

we onder meer via de BSV-bijeenkomsten en klankbordgroepen en de belangenbehartiging 

verloopt via contacten met allerlei organisaties en personen.  

 

Op 13 november vonden er herindelingsverkiezingen plaats in de fusiegemeenten Alphen 

aan den Rijn, Leeuwarden, Heerenveen en De Friese Meren. Op 23 november werd de 

uitslag bekendgemaakt van de herindelingsverkiezingen van Waterschap Vechtstromen. In 

alle vier de gevallen heeft het CDA goede resultaten bereikt. 

 

In dit jaarverslag worden de noodzakelijke gegevens die betrekking hebben op 2013 

verstrekt. Met dank aan de medewerkers van de Bestuurdersvereniging, is het opnieuw een 

overzichtelijk verslag. Naar onze mening hebben we de meerwaarde van de CDA-

bestuurdersvereniging voor al onze leden ook dit verslagjaar weer bewezen.  

 

 

Mr. Nynke van Amerongen-Huizenga  Drs. Hester Tjalma-Den Oudsten 

secretaris CDA-Bestuurdersvereniging  directeur CDA-Bestuurders- 

       vereniging  

 

1. Inleiding 

Jaarverslag 2013 
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Leden 
Het lidmaatschap van de CDA-bestuurdersvereniging is voor leden van 

(deel)gemeenteraden en Provinciale Staten, waterschapsbesturen en voor  wethouders en 

gedeputeerden van CDA-huize gekoppeld aan hun functie. Daarnaast kunnen ook andere 

bestuurders, oud-bestuurders en bijvoorbeeld bestuurders van gemeentelijke CDA-

afdelingen, lid worden. 

 

Per 31 december 2013 telt de vereniging 2542* leden. Dit is 53 minder dan in 2012 toen we 

nog 2595 leden hadden. De verdeling is als volgt: 

 

 2012 2013 

Ereleden 6 6 

Commissarissen van de Koningin 3 4 

Gedeputeerden 14 14 

Statenleden 84 85 

Statengriffiers* 0 0 

Burgemeesters 114 122 

Wethouders/DB-leden deelgemeenteraad 303 302 

Gemeenteraadsleden/Deelgemeenteraadsleden 1620 1606 

Gemeentesecretarissen* 0 0 

Raadsgriffiers* 2  

Waterschapsbestuurders AB 65 62 

Waterschapsbestuurders DB 24 22 

Buitengewone leden 373 339 

TOTAAL 2.608* 2.562* 

 

* Het verschil van 20 leden (totaal van 2562 en het aantal leden 2542) valt te verklaren uit 

leden met een dubbele functie. 

 

Bestuur 
De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2013 als volgt: 

• drs. A. Th. B. Bijleveld-Schouten (Ank), Commissaris van de Koningin in Overijssel 

(voorzitter); 

• drs. A.  Ederveen (Anton), burgemeester in Valkenswaard  (vice-voorzitter); 

• mr. T. van Amerongen-Huizenga (Nynke), raadslid in Utrechtse Heuvelrug (secretaris); 

• S. J. Veerman (Sjoerd), wethouder in Alblasserdam (penningmeester); 

• J. F. A. Alberts (Frits), wethouder in Borger-Odoorn; 

• H. M. J. M. van Beers (Henk), burgemeester in Roermond; 

• H. M. Ostendorp (Hans-Martijn), burgemeester  in Bunnik; 

• C. van Beveren (Kees ), gedeputeerde in Zeeland; 

• T. J. Romeyn (Hans), burgemeester in Heiloo; 

• F.H. Wiersma (Koos), burgemeester in De Marne;   

• J. H. Vennevertloo (Johan), oud-wethouder in Berkelland;  

• A. G.J. Strien (Ton ), burgemeester in Olst-Wijhe; 

• mr. J.W. Kempenaar-van Ittersum (Jenny), raadslid in Dronten; 

• mr. W. van den Berg, (Wil), burgemeester in Ferwerderadeel; 

• Limburg: vacature 

2. Leden, bestuur en medewerkers 
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Het bestuur is in DB-samenstelling drie keer bijeen geweest en drie  keer in AB-

samenstelling. 

 
Medewerkers 
De personele samenstelling was in 2013 als volgt: 

• drs. H. Tjalma - den Oudsten, directeur (24 uur) 

• M. Migo (Marcel), eindredacteur Bestuursforum (28 uur) 

• drs. J.M. Stoker (Joke), secretarieel medewerker (24 uur). 
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Burgemeestersborrel 
De jaarlijkse burgemeestersborrel vond plaats op 28 januari  in de oude zaal van de Tweede 
Kamer. Het thema van de bijeenkomst was: ‘bestuurlijke integriteit’. Na  een openingswoord  
door de voorzitter van de bestuurdersvereniging Ank Bijleveld-Schouten werd het thema 
ingeleid door oud-minister Liesbeth Spies en specialist integratievraagstukken Godfried van 
Gestel.  Daarna was er gelegenheid voor vragen en discussie. De bijeenkomst werd 
afgesloten met een buffet. Er waren 57 burgemeesters aanwezig. 
 

 

 
Ledenvergadering voorjaar 
De bijeenkomst vond plaats op 1 juni 2013 op het landelijk Partijcongres in De Bosch. Dit 
keer was ervoor gekozen om de ALV  als deelsessie in het Partijcongres te integreren. Na 
het huishoudelijk gedeelte, waarin de jaarrekening en het jaarverslag werden vastgesteld, 
was er een inhoudelijk deel over ‘Lokaal alcoholbeleid’. Uitgenodigd waren Wim van Dalen 
van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)en de heer Peter Roumen van het 
Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW). Ook Tweede Kamerlid Hanneke Bruis Slot, 
woordvoerder leefstijl  was aanwezig. De discussieleider was Gert Boeve, oud-wethouder 
Amersfoort. 

 

Waternetwerkdag 

De waternetwerkdag  was op 22 maart bij Waterschap rivierenland te Tiel. Arie Bassa, 
gastheer, verwelkomde de aanwezigen,  daarna  was er een kennismaking en uitwisseling 
met Jaco Geurts  de CDA-woordvoerder Water  in de Tweede Kamer. Na de pauze vond er 
onder leiding van Erik Lith een discussie plaats over het thema ‘Profilering en communicatie‘. 
Nu de waterschapverkiezingen toch directe verkiezingen blijven, is de vraag hoe we de 
zichtbaarheid en relevantie van CDA-fracties kunnen vergroten.  

 

3. Activiteiten 
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Bestuurdersdag 

De bestuurdersdag werd georganiseerd in De Observant te Amersfoort op 5 oktober.  

Het thema voor deze  dag was ‘Intergemeentelijk Samenwerken -  Is samenwerking het 

christendemocratisch antwoord op de schaaldiscussie’. 
Rien Fraanje, adviseur voor de Raad voor het openbaar bestuur en lid deelraad Amsterdam 
Nieuw-West, hield  een korte inleiding en ging daarna in gesprek gaan met drie bestuurders 
over de samenwerkingsvorm van hun gemeente. Dit waren Marc Druncks, raadslid Laren, 
BEL-gemeente, Hans Visser, fractievoorzitter Sudwest Fryslan en een vertegenwoordiger 
van de Drechtsteden. Daarna waren er vijf  workshops waaruit de aanwezigen er een 
konden kiezen. De bijeenkomst werd afgesloten met een lunch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gedeputeerdenoverleg 

In 2013 is het gedeputeerdenoverleg drie  keer bij elkaar geweest. Er wordt nu afwisselend 

met en zonder Kamerleden vergaderd. Belangrijks onderwerpen dit jaar  waren ondermeer 

de Wet HOF,  WGR+ en BDU-gelden  en de Raadsverkiezingen. 

 

Klankbordgroepen, in samenwerking met de Tweede Kamerfractie 

Ook in 2013 zijn er weer diverse momenten geweest waarop de BSV-leden input konden 
meegeven aan Kamerleden. Het accent lag in 2013 uiteraard op de drie decentralisaties.  

 

WMO en de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp 

Op 13 maart werd er een bijeenkomst gehouden op het Partijbureau met Mona Keijzer, 

woordvoerder zorg in de Twee Kamer en Karsten Klein, wethouder in Den Haag over de 

gevolgen van de bezuinigingen in de huishoudelijke zorg. 

 

Samen Decentraliseren 

Deze bijeenkomst vond plaats op donderdag 25 april in de Observant te Amersfoort . 

Peter Cuyvers hield een inleiding over de Handreiking Samen Decentraliseren. Deze 

handreiking is op verzoek van de bestuurdersvereniging  geschreven door Peter Cuyvers en 

Michiel van der Vlies.  In de Handreiking wordt ingegaan op hoe je als CDA-bestuurder een 

lokaal/regionaal sociaal beleid kunt ontwikkelen dat aansluit bij het  CDA-begrip  ‘subsidiair’ 

beleid . Er worden  vijf instrumenten beschreven waarmee volledige transparantie wordt 

bereikt als het gaat om het in kaart brengen van de wensen van de inwoners, het volgen van 

de geldstromen rond hulp en steun en (vooral ook) het evalueren van de kwaliteit en het 

resultaat.  

 

Concept Jeugdwet 

Op 27 augustus werd in gemeentehuis te Ermelo met Mona Keijzer een bijeenkomst 

gehouden over concept Jeugdwet. 

 

Participatiewet 

Op 29 november vond er een bijeenkomst met tweede Kamerlid Pieter Heerma plaats over 

de Participatiewet. De Participatiewet is een vervolg op de Wet werken naar vermogen 

(Wwnv), die vanwege de val van het Kabinet Rutte 1 niet aan de Kamer is voorgelegd. 
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Samenwerking met de partij 
 

Workshops  Nieuwjaarsreceptie zaterdag 19 januari in de Rijtuigenloods te Amersfoort  

In samenwerking met het Partijbureau verzorgde de Bestuurdersvereniging op de 

Nieuwjaarsreceptie  wokshops ‘Permanente campagne’. 

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezing 2014 konden de aanwezigen twee 

workshops kiezen uit de onderwerpen: sociale media, campagne, program en 

kandidaatstelling. 

 

Startdag Raadscampagne 

Op 23 maart, een jaar voor de Raadsverkiezingen, is een startdag georganiseerd in 

samenwerking met de partij. Op deze dag werden in tal van workshops campagne-ideeën 

uitgewisseld en  afdelingen enthousiast gemaakt om vroegtijdig te starten met de 

voorbereidingen. Op deze dag zijn ook de herindelingsgemeenten van eind 2013  bij elkaar 

gehaald en van de nodige informatie voorzien.   

 

Partijcongressen 

Tijdens de CDA-congressen in 2013 was de BSV weer aanwezig met een eigen 

informatiestand.  

 

Wethoudersdag 

In samenwerking met de afdeling HRM heeft de Bestuurdersvereniging op 13 juni een 

wethoudersdag georganiseerd. Het thema voor de bijeenkomst was:  ‘is er leven na het 

wethouderschap’. 

Er werd een inleiding gehouden door Gijp van Soest, oud-wethouder en voorzitter van het 

Seniorennetwerk en na de lunch was er de mogelijkheid om een van de twee workshops te 

volgen: Hoe word ik burgemeester, of: loopbaanoriëntatie en de APPA-regeling. 

 

Wethouderspoule 

Door het vertrek van de HRM-functionaris van het CDA is het beheer van de 

wethouderspoule in elk geval tot en met de raadsverkiezingen ondergebracht bij de 

Bestuurdersvereniging.  In aanloop naar de Raadsverkiezingen is de poule geactualiseerd.  
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De CDA-Bestuurdersvereniging participeert in de VNG-commissie rechtspositie. De 

delegatie bestaat uit Juliette Bouw (raadslid Leidschendam-Voorburg), Gerben Karssenberg 

(raadslid Arnhem), Piet van Lent (wethouder Renkum) en Wilma van der Rijt (wethouder in 

Heeze-Leende). 

 

Daarnaast is er contact met het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Ter voorbereiding van de 

Raadsverkiezingen is er een overleg geweest met alle bestuurdersvereniging van politieke 

partijen en ProDemos. 

 

Ook is de BSV aanwezig geweest bij de Unie van Waterschappen. Daar werd een  eerste 

bijeenkomst georganiseerd om de waterschapsverkiezingen van 2015 voor te bereiden.  
 

 
 

4. Externe contacten 
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Bestuursforum is in 2013 weer tien keer verschenen. Aan deze jaargang hebben ruim 

honderd verschillende auteurs bijgedragen. In het decembernummer verscheen een auteur-

titelindex en een trefwoordenregister. Beide zijn ook terug te vinden op de website van de 

Bestuurdersvereniging, onder Bestuursforum => Archief. 

 

Uitgangspunt van de artikelen blijft het bijdragen aan een herkenbaar christendemocratisch 

geluid in gemeente, provincie en waterschap. 

 

In 2013 verschenen de volgende dossiers (hoofdthema’s): 

Januari: Regeerakkoord 

Februari: Krimp 

Maart: Decentralisaties 

April: De efficiënte gemeente 

Mei: Lokaal cultuurbeleid 

Juni/juli: Lokaal ouderenbeleid 

Augustus/september: Integriteit 

Oktober: Dilemma’s bij de decentralisaties 

November: Jeugdwerkloosheid 

December: Eigen kracht van de samenleving 

 

De dossiers kunnen via de website van de Bestuurdersvereniging (onder Bestuursforum => 

archief) gedownload worden. 

 

Het aantal losse abonnementen bedroeg in 2013: 171 

 

De redactie vergaderde in 2013 zesmaal.  

 

De samenstelling van de redactie was op 31 december 2013 als volgt: 

• drs. J. Wienen (Jos), burgemeester van Katwijk, (voorzitter) 

• M. Migo (Marcel) (eindredacteur) 

• ing. E.J. Bilder (Eddy), oud-Tweede Kamerlid 

• mr. A.W. Bom-Lemstra (Adri), hoogheemraad Delfland 

• mr.drs. H. Doornhof (Hugo), raadslid/fractievoorzitter in Nijkerk 

• mr. G.A. Karssenberg (Gerben), raadslid in Arnhem 

• dr. A. Koster (Ed), raadslid in Haarlemmermeer 

• drs. A. H. Mulder (Agnes), fractievoorzitter in Assen 

• mr. S.A.E. Poepjes (Sietske), gedeputeerde in Fryslân 

• mr.drs. A.J.G. Poppelaars (Toine), dijkgraaf Scheldestromen 
 

In 2013 werd afscheid genomen van de redactieleden Geeske Telgen-Swarts (raadslid in 

Ede) en Dirk Gudde (raadslid in Zeist). Ellen Verkoelen, Statenlid in Zuid-Holland trad tot de 

redactie toe.  

 

 5. Bestuursforum 
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In 2013 is de handreiking voor gemeentelijke verkiezingsprogramma’s Midden tussen de 

mensen uitgebracht. Ook is gestart met de handreikingen voor de Statenverkiezingen en de 

waterschapsverkiezingen van 2015.  

Op verzoek van de bestuurdersvereniging hebben Peter Cuyvers en Michiel van der Vlies  

de Handreiking Samen Decentraliseren geschreven.  Deze handreiking is besproken in de 

bijeenkomst te Amersfoort. 

Daarnaast zijn alle artikelen uit Bestuursforum over de permanente campagne als aparte 

uitgave gebundeld. Deze bundeling wordt regelmatig opgevraagd. 
 

6. Publicaties 
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De website van de CDA-bestuurdersvereniging ging eind 2012 over op een vernieuwde 
website met het nieuwe CDA-BSV logo, aansluitend bij de nieuwe huisstijl van het CDA.   
Hierop zijn publicaties en verslagen van activiteiten en bijeenkomsten te vinden.  
De databank met moties en initiatiefvoorstellen groeit aan. De bedoeling hiervan is dat 
fracties op deze wijze kennis kunnen nemen van moties/initiatiefvoorstellen die door collega 
fracties zijn ingediend. 
Het uitwisselen van moties, initiatiefvoorstellen en schriftelijke vragen komt mede daardoor 
op gang. Zo is er ondermeer  een initiatief van Noordwijk gedeeld over de geïntegreerde 
aanpak van de decentralisaties en zijn in diverse gemeenten schriftelijke vragen ingediend 
over de compensatie van langdurig zieken en gehandicapten. 
 
De nieuwsbrief van de BSV werd ongeveer eenmaal  per maand digitaal verstuurd.  

7. Website en nieuwsbrief 
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Vraagbaakfunctie 
De directeur beantwoordde vragen van leden, over rechtspositionele, politiek-tactische  of 

juridische kwesties. Dit jaar kwamen vooral  integriteitsvragen voorbij en vragen gerelateerd 

aan kandidaatstelling.  
 

Financiën 
Het aantal wanbetalers over 2013 bedroeg eind december nog  258, dat zijn er meer dan in 

2012. Niettemin blijven we inzetten op een vermindering van wanbetalers. Behalve een 

herinnering worden de wanbetalers nog twee maal aangeschreven.  Vervolgens gaat er een 

overzicht per provincie naar het vertegenwoordigend AB-lid met het verzoek om de 

wanbetalers aan te sporen om alsnog tot betaling van de verschuldigde contributie over te 

gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Dienstverlening 
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Buitenom 18 
Postbus 30453 
2500 GL Den Haag 
� 070 3424892 
� bsv@cda.nl 
�  www.cda.nl/bsv 


