
De CDA-bestuurdersvereniging: lidmaatschap, voordelen en activiteiten 

 

Wie zijn er lid van de Bestuurdersvereniging? 

1.Verplichte leden 

Volgens de statuten van het CDA is voor raadsleden, wethouders, Statenleden, gedeputeerden en DB- en AB-

leden van een waterschap het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging (BSV) automatisch gekoppeld aan hun 

functie. Kandidaten bevestigen dit bij de officiële kandidaatstelling als zij de zogenaamde bewilligingverklaring 

ondertekenen. In deze verklaring staan de wederzijdse rechten en plichten van de kandidaat en de lokale CDA-

afdeling.  

2. Niet-verplichte leden 

Andere functionarissen in het openbaar bestuur zoals burgemeesters, commissarissen der Koningin, Kamerleden, 

griffiers en secretarissen kunnen ook lid worden van de BSV. Voor hen is het lidmaatschap niet automatisch 

gekoppeld aan hun functie.  

3. Buitengewone leden 

De Bestuurdersvereniging heeft ook leden die geen politieke functie (meer) hebben. Dit zijn de buitengewone 

leden. Zij hebben dezelfde rechten als andere leden, maar geen stemrecht bij de ledenvergadering. 

 

Waarom een verplicht lidmaatschap? 

1.Politieke profilering  

Het CDA hecht aan herkenbare en onderscheidende CDA-politici op alle bestuursniveaus. Dit betekent dat 

lokale, provinciale en waterschapsbestuurders het CDA-gedachtegoed moeten kunnen vertalen naar de 

dagelijkse  beleidspraktijk. Zij moeten een herkenbaar en duidelijk CDA-standpunt kunnen formuleren en een 

CDA-stempel op het beleid kunnen zetten. Alleen zo bouw je een CDA-profiel op en voorkom je dat de politiek 

een eenheidsworst wordt. Sturing hiervoor wordt niet door de gemeente, de VNG of een adviesbureau gegeven. 

Het is de kerntaak van de Bestuurdersvereniging de leden hiervoor kennis en richting te geven.  

Coaching voor profilering en meningsvorming geldt niet alleen voor beginners, maar is een permanent proces. Er 

komen voortdurend nieuwe issues waarover een CDA-mening moet worden gevormd. 

 

2. Uniformiteit 

Het CDA is voorstander van differentiatie en maatwerk. Amsterdam en Ameland zijn niet hetzelfde. Maar om 

een duidelijk herkenbaar CDA-geluid te krijgen zijn coördinatie en een basisstandpunt noodzakelijk. De 

Bestuurdersvereniging zorgt hiervoor. 

 

3. Professionalisering  

Het CDA hecht aan bestuurders die op een professionele manier hun functie uitoefenen en bij hun manier van 

besturen duidelijk herkenbaar zijn als CDA-bestuurders. De Bestuurdersvereniging zorgt er daarom voor dat zij 

de vaardigheden voor hun werk voortdurend kunnen verbeteren en aanscherpen onder begeleiding van CDA’ers 

en samen met andere CDA-bestuurders.  

 

Wat zijn de andere voordelen van het lidmaatschap? 
1. Tijd besparen 

Bestuurders hebben het druk. Naast hun bestuursfunctie hebben velen een baan, zorgtaken of zijn actief in 

maatschappelijke organisaties. De BSV bundelt daarom de kennis die er onder CDA’ers is en stelt die aan andere 

CDA-bestuurders beschikbaar. In veel gemeenten en provincies spelen immers min of meer dezelfde issues. 

Waarom opnieuw het wiel uitvinden als een ander dat al heeft gedaan? 

 

2. Netwerken 

Een sterk punt van het CDA is het hechte CDA-netwerk. CDA’ers zitten op alle bestuursniveaus en zijn sterk 

regionaal gespreid. Niet alle lokale kwesties kunnen lokaal worden opgelost, soms is inschakeling van de 

landelijke politiek noodzakelijk. De Bestuurdersvereniging stimuleert daarom actief het contact tussen 

bestuurders op alle bestuursniveaus.  

Daarnaast wordt door andere afdelingen van het CDA regelmatig gebruik gemaakt van het netwerk van de 

Bestuurdersvereniging. Bijvoorbeeld door de afdeling HRM voor de wethouderspool of bij 

burgemeestersvacatures, maar ook door Tweede Kamerleden en bewindspersonen.  

 

3. Individuele begeleiding 

Er zijn fracties/leden die op bepaalde punten niet goed functioneren. Het kan gaan om een gebrek aan vakkennis, 

maar ook om slechte onderlinge verhoudingen of een conflict met het afdelingsbestuur. Deze fracties/leden 

kunnen hiervoor een beroep doen op de kennis en kunde van de Bestuurdersvereniging. Via het netwerk van de 

BSV kunnen de meeste kwesties worden aangepakt. 



4. Collectieve belangenbehartiging 

Bij kwesties die belangrijk zijn voor alle leden, neemt de Bestuurdersvereniging een standpunt in en brengt dit 

onder de aandacht van de landelijke politici, zowel binnen als buiten de partij. 

Daarnaast zet de Bestuurdersvereniging zich via de Commissie rechtspositie van de VNG in voor de rechten van 

raadsleden. 

 

Welke activiteiten heeft de Bestuurdersvereniging? 

De dienstverlening van de Bestuurdersvereniging is zowel collectief als individueel. Politieke profilering, 

meningsvorming, netwerken, informeren en belangen behartigen zijn de belangrijkste doelen. De 

Bestuurdersvereniging biedt hiervoor de volgende diensten:  

 

1. Bestuursforum 

Alle leden ontvangen tienmaal per jaar het blad Bestuursforum. CDA-politici beschrijven hierin hoe zij de 

christen-democratische beginselen toepassen in de praktijk. Het blad vormt al jaren een discussiepodium voor de 

leden en geeft regelmatig aandacht aan politieke vaardigheden.  

 

2. www.cda-bestuurdersvereniging.nl 

Op www.cda-bestuurdersvereniging.nl staat actueel nieuws en achtergrondinformatie over diverse lokale en 

provinciale beleidsterreinen. De site draagt bij aan uw meningsvorming en met name aan uw CDA-profiel. 

Tevens kunt u zien waar uw collega’s mee bezig zijn, onder meer via de initiatievendatabank. Ook CDA-

handreikingen en -rapporten zijn op de website te vinden en te downloaden.  

 

3. Digitale nieuwsbrief 

De nieuwsbrief verschijnt regelmatig en houdt u op de hoogte van nieuwe informatie op de website en nieuws 

van de Bestuurdersvereniging en het CDA.  

 

4. Bijeenkomsten 

De Bestuurdersvereniging organiseert regelmatig bijeenkomsten waarop actuele thema’s worden besproken. De 

bijeenkomsten bieden mogelijkheid tot onderlinge gedachtewisseling en tot discussie met bewindspersonen of 

Kamerleden. Naast algemene bijeenkomsten zijn er specifieke bijeenkomsten voor jonge bestuurders, 

burgemeesters, Statenleden en waterschapsbestuurders. Er zijn zowel landelijke als provinciale bijeenkomsten. 

 

5. Klankbordgroepen 

Voor diverse thema’s, zoals duurzaamheid, ruimtelijke ordening, sociaal beleid, zijn klankbordgroepen. Hierin 

zitten leden van de Bestuurdersvereniging en Kamerleden. Zij ontmoeten elkaar op het Binnenhof en wisselen 

kennis en ervaring uit. 

 

6. Handreikingen 

De Bestuurdersvereniging publiceert regelmatig handreikingen om de leden te ondersteunen bij hun werk. 

Onlangs is de Handreiking het CDA-gedachtegoed verschenen. Daarnaast schrijft de Bestuurdersvereniging mee 

aan de CDA-handreikingen voor lokale, provinciale en waterschapsbestuurders, zoals de handreikingen voor de 

verkiezingsprogramma’s.  

 

7. Maatwerk 

Bij de Bestuurdersvereniging kunt u ook terecht met individuele vragen over uw werk.  

 

8. Conflictbemiddeling 

De Bestuurdersvereniging bemiddelt bij conflicten in fracties of tussen fractie en bestuur. Hierbij wordt zonodig 

gebruik gemaakt van mediation. 

 

 


