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Organisatie 
 

Organisatiestructuur 

Per 12 december 2009 is de vereniging Centrum voor Lokaal Bestuur opgericht en door het 

partijcongres van de PvdA erkend als de zelfstandige bestuurdersvereniging van de Partij van 

de Arbeid. Op dezelfde dag zijn de statuten van het CLB door de contribuanten goedgekeurd. 

Hiermee is het CLB een zelfstandige neveninstelling van de Partij van de Arbeid geworden. 

Het grote belang van lokale en regionale politiek voor de sociaaldemocratie en het specifieke 

karakter van deze bestuurslagen vraagt om een eigen verband van lokale / provinciale politici 

en waterschappers binnen de PvdA. Het CLB was formeel een onderdeel van de Wiardi 

Beckman Stichting, maar beide organisaties beschouwden deze constructie steeds meer als 

kunstmatig en niet goed werkbaar. Binnen de WBS verzelfstandigde het CLB zich waarbij de 

nadruk steeds meer kwam te liggen op het CLB als netwerkorganisatie in plaats van als 

wetenschappelijk adviesorgaan voor lokale en regionale politici. In feite was het CLB een 

bestuurdersvereniging geworden zoals we die ook kennen in andere partijen. Nu de Wiardi 

Beckman Stichting naar Den Haag is verhuisd en het CLB opnieuw domicilie heeft gekozen 

aan de Herengracht 54, in het partijkantoor van de PvdA, lag ontvlechting van beide 

organisaties voor de hand. 

 

De oprichting van de zelfstandige bestuurdersvereniging is het sluitstuk geweest van een voor 

het CLB turbulent jaar. In het voorjaar van 2009 deden zich in de CLB-staf 

samenwerkingsproblemen voor. De adjunct-directeur van de Wiardi Beckman Stichting, 

Frans Becker, trad op als waarnemend secretaris van het CLB tot aan de komst van een 

nieuwe secretaris half november. Enkele stafleden hebben sindsdien het CLB verlaten. 

De verzelfstandiging van het CLB had, zoals gezegd, te maken met de lossere positie die zij 

binnen de Wiardi Beckman Stichting was gaan innemen, maar ook met de wens van de leden 

van het CLB om meer invloed en transparantie in werkprogramma en –begroting te hebben en 

met de wens vanuit lokale, regionale en provinciale politici om te beschikken over een eigen 

en onafhankelijk platform voor discussie en meningsvorming.  

De voorbereiding van deze verzelfstandiging heeft in 2009 veel tijd en aandacht in beslag 

genomen. In dit proces van verzelfstandiging is ook een aantal andere vergaande besluiten 

gevallen. De personele bezetting van het CLB werd verkleind. De scholingsactiviteiten van 

het CLB zijn overgedragen aan het scholingsinstituut,  de Suze Groenewegschool van de 

PvdA. Het CLB blijft wel inhoudelijk betrokken bij de scholingsactiviteiten voor haar leden. 

 

De nieuwe vereniging stelt zich ten doel de toepassing van de sociaal democratische 

beginselen in gemeenten, deelgemeenten, stadsdelen, provincies, waterschappen en andere 

regionale publiekrechtelijke lichamen te bevorderen. Het CLB geeft hier uitvoering aan door 

middel van: 

- het informeren, adviseren en ondersteunen van de leden van de vereniging, 

- het bieden van inhoudelijke voeding, mogelijkheden voor ervaringsuitwisseling en het 

bieden van een platform voor discussie voor lokale en regionale politici, 

- het ontdekken, ontwikkelen en toegankelijk maken van inhoudelijke en / of 

geografische netwerken van lokale en regionale politici, 

- het mobiliseren van deskundigheden van leden en deze toegankelijk maken voor 

andere leden 

- het adviseren over politiek-bestuurlijke onderwerpen en hierover het debat entameren 

en stimuleren. 
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Bestuur 

Het bestuur van het CLB bestond in 2009 uit de volgende personen: 

 

Leen Verbeek (Commissaris van de Koningin Flevoland), voorzitter. Hij werd in het voorjaar 

van 2009 door het bestuur unaniem gekozen als opvolger van Jetta Klijnsma, die eind 2008 

was afgetreden in verband met haar benoeming tot staatssecretaris. 

Henk Snier (wethouder in Breda), penningmeester, namens het gewest Noord-Brabant. 

Margreet Horselenberg (burgemeester in Lelystad), afgevaardigde namens het gewest 

Flevoland. Horselenberg volgde in mei 2009 Johanna Haanstra op. 

Harm de Kroon (raadslid in Leeuwarderadeel), namens het gewest Friesland. 

Jan Willem van de Kolk (wethouder in Stadskanaal), namens het gewest Groningen. 

Albert Huizing (Statenlid in Drenthe), namens het gewest Drenthe. 

Dennis Bouwman (raadslid in Enschede), namens het gewest Overijssel.  

Simon van de Pol (wethouder in Ede), namens het gewest Gelderland.  

Bert Lubbinge (wethouder in Nieuwegein), namens het gewest Utrecht. 

Simon Broersma (raadslid in Hoorn), namens het gewest Noord-Holland. 

Bert Cremers (burgemeester in Waddinxveen) namens het gewest Zuid-Holland. 

Aty Harwijne-Vroomman (raadslid in Middelburg), namens het gewest Zeeland.  

Paul Mengde (burgemeester in Sevenum), namens het gewest Limburg. 

 

Namens het curatorium van de WBS is Manon van der Garde (raadslid in Amsterdam) naar 

het CLB-bestuur afgevaardigd. Piet Bijl (raadslid in Apeldoorn) heeft zitting namens het 

Partijbestuur. Namens de Tweede-Kamerfractie is Pierre Heijnen contactpersoon voor het 

CLB-bestuur. 

 

 

Het CLB-bestuur heeft in 2009 4 maal keer vergaderd. Het dagelijks bestuur is vaker bijeen 

geweest en heeft zich vooral beziggehouden met het proces van de verzelfstandiging van het 

CLB. 

De statuten van het nieuw opgerichte CLB schrijven voor dat het CLB vanaf 12 december 

2009 een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur heeft. In het algemeen bestuur is plaats 

voor 18 leden. Elk gewest en de afdelingen Amsterdam en Rotterdam kunnen ieder een lid 

voor het CLB-bestuur voordragen. Daarnaast zijn er drie adviserende leden: de secretaris van 

het CLB, een lid van het Partijbestuur van de PvdA en een lid van de Tweede Kamerfractie 

van de PvdA. De voorzitter van het CLB wordt benoemd door de Algemene 

Ledenvergadering. 

Het bestuur van het CLB schrijft jaarlijks een algemene ledenvergadering uit. 

 

Medewerkers. 

Het CLB wordt ondersteund door een kleine professionele staf.   

Deze bestaat vanaf 1 januari 2010 uit: 

Jessica Schipper, secretaresse,0.8 fte 

Margriet Visser, beleidsmedewerker, benoemd per 1 september, daarvoor reeds werkzaam bij 

het CLB als medewerker opleiding en ontwikkeling, 0.69 fte 

Jan de Roos, redacteur Lokaal Bestuur,  0.74 fte  

Jacqueline Kalk, secretaris, benoemd per 15 november 2009, 1 fte 

In 2009 zijn bij het CLB vertrokken Jan-Jaap van den Berg (secretaris), Jos Kuijs 

(wetenschappelijk medewerker) en Monique Josemans (beleidsmedewerker 

bestuurdersnetwerken) . Vera Bos (medewerker opleidingen) heeft de overstap gemaakt naar 
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het Opleidingsinstituut van de PvdA. Met deze veranderingen is de formatie van ruim 6 fte 

teruggebracht naar ruim 3 fte. 

Vanaf 12 december 2009 functioneert het bestuur in de nieuwe constructie als werkgever en 

opdrachtgever voor de staf van het CLB.  

 

 

Begroting CLB 

De leden van het CLB betalen contributie. De hoogte van deze contributie is afhankelijk van 

de vergoeding die zij voor hun werkzaamheden als PvdA- politicus krijgen. Elk lid draagt 3 % 

van zijn bruto politieke inkomen af.  

Hiervan gaat 1% rechtstreeks naar het verkiezingsfonds (vanaf 1 april 2009 t.g.v. een 

congresbesluit). In de 2% contributie voor het CLB zit eveneens een afdracht aan de 

landelijke verkiezingskas (30%) en de bijdrage aan opleidingen.  

 

 

 

 

Leden  
 

Per 31 december 2009 telde het CLB in totaal 3140 leden. Dit aantal is als volgt onder te 

verdelen:  

 

 

Functie Totaal Man Vrouw 

Deelraadsleden 226 159 67 

DB-leden 26 20 6 

DB-voorzitters 24 17 7 

Raadsleden 2125 1479 646 

Wethouders 436 345 91 

Burgemeesters 108 87 21 

Statenleden 111 65 46 

Gedeputeerden 20 12 8 

CdK's 3 3 0 

Waterschap AB-leden 61  39  22  

Waterschap DB-leden 10  7  3  

        

Totaal 3140 2226 914 

  

Het lidmaatschap vloeit voort uit de functie die de leden hebben als lokale, regionale of 

provinciale PvdA-politicus. Functie en lidmaatschap zijn onlosmakelijk verbonden. Vanaf 12 

december 2009 bestaat binnen het CLB ook de mogelijkheid voor oud-bestuurders of -

volksvertegenwoordigers om buitengewoon lid te worden van het CLB. Deze mogelijkheid is 

er ook voor kandidaten die op een kandidatenlijst staan voor gemeente, provincie of 

waterschap. Op deze wijze slaat het CLB een brug tussen leden met meer en minder ervaring. 



 6   

Hoofdlijnen jaarprogramma 2009 

 
 

De activiteiten van het CLB stonden in 2009 voor een belangrijk deel in het teken van de 

voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Veel aandacht is besteed 

aan scholing van kandidaten voor het raadslidmaatschap, leden van 

kandidaatstellingscommissies en campagnecoördinatoren.  

Daarnaast stonden de jaarlijks terugkerende activiteiten als de burgemeestersdag, 

wethoudersdag en Statendag op het programma, evenals andere netwerkbijeenkomsten.  

Het CLB verzorgt een aantal publicaties waaronder Lokaal Bestuur en Proeflokaal. In 2009 is 

Proeflokaal voor het laatst verschenen.  Naast deze uitgaven is er een extra publicatie ter 

ondersteuning van het opstellen van gemeentelijke verkiezingsprogramma’s verschenen.  

 

 

Activiteiten in 2009 
 

 

Trainingen en opleidingen 
 

Trainingen Op Maat 

Raadsfracties en Statenfracties kunnen bij het CLB een training ‘op maat’ bestellen. Aan 

vrijwel alle wensen qua training kan voldaan worden, mits het de interne samenwerking van 

de fractie bevordert en er een ‘rode invulling’ aan gegeven wordt. Het CLB stimuleert fracties 

om dit niet één keer in de 4 jaar te doen, maar ieder jaar opnieuw. Ieder jaar is een andere fase 

in de 4-jaarscyclus; van werkplan, tussentijdse evaluatie naar speerpunten voor de 

verkiezingen. De trainingen worden begeleid door professionele partijgenoten die zelf 

ervaring hebben in het lokale bestuur. De OpMaattrainingen worden door het CLB 

gesponsord. In 2009 hebben 34 fracties gebruik gemaakt van deze trainingsfaciliteiten. 

 
PvdA@Work/ Opleidingsdagen 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 is eind 2008 al begonnen met 

een opleidingstraject voor alle geledingen binnen de partij. Op 28 maart en 4 april zijn 

wederom 4 grote opleidingsbijeenkomsten georganiseerd in Utrecht, Den Haag, Den Bosch en 

Meppel. In totaal hebben ongeveer 400 partijgenoten aan de opleidingsdagen deelgenomen. 

Op het programma stonden oa. snuffelen aan het raadslidmaatschap, snuffelen aan het 

wethouderschap, de procedure en dilemma’s rondom wethoudersbenoemingen en 

lijsttrekkerverkiezingen, het basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2010, 

campagnevoorbereiding: Europese verkiezingen en GR 2010, ombudswerk, de beginselen van 

de PvdA, kandidaatstellingscommissies, PvdA-website: een nieuwe werkomgeving, en de 

campagnevoorbereiding: vrijwilligersmanagement.  

 

PvdA@Work/ Campagne Academie 
Tijdens twee opleidingsweekenden in het najaar van 2009 (26/27 september en 14/15 

november) zijn de campagnecoördinatoren, fractievoorzitters en lijsttrekkers voor de 

gemeenteraadsverkiezingen getraind in Soest. Ruim 100 deelnemers volgden de 

programmaonderdelen: sterkte-zwakte analyse van de eigen afdeling, boodschapontwikkeling, 

electorale analyses, vrijwilligersmanagement en kiezerscontact.  

 

Training leden kandidaatstellingscommissies 
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Begin 2010 moesten de afdelingen hun kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de 

gemeente inleveren. Om tot een goede en gedegen lijst te komen, ging een heel proces van 

brievenselectie, gesprekken en afwegingen vooraf. Op 7 locaties (6 juni Alkmaar en Utrecht, 

13 juni Groningen, 20 juni Rotterdam, 27 juni Eindhoven, 5 september Goes, 19 september 

Almelo) vonden trainingen voor leden van kandidaatstellingscommissies plaats.  

De training bestond uit twee dagdelen. In de ochtend werd o.a. aandacht besteed aan de 

volgorde van de lijst, de samenstelling van de fractie, integriteit en het spanningsveld tussen 

maatschappelijke betrokkenheid en de rol als raadslid. In de middag werden 

gesprekstechnieken geoefend (waaronder slechtnieuws gesprekken) en voorbeeldcasussen 

besproken. 

 

ROSA-kandidatenleergang 

De leergang voor geïnteresseerden in het raadslidmaatschap had tot doel om een reëel beeld 

het raadslidmaatschap te schetsen, en moest de kandidaten in staat stellen een goede afweging 

te maken of het raadslidmaatschap écht iets voor hen zou zijn. Bovendien leverde de leergang 

basisbagage voor het raadswerk. Ruim 100 partijgenoten volgden de leergang. 

De leergang werd op 4 zaterdagen georganiseerd (18 april, 16 mei, 13 juni en 4 juli). 

Programmaonderdelen waren oa. de werking van de fractie en de gemeenteraad, de 

samenwerking tussen college en raad, de manier waarop je als raadslid iets kunt bereiken in je 

gemeente, communicatieve vaardigheden en een aantal voor de PvdA belangrijke 

beleidsdossiers. 

De dagen werden begeleid door ervaren trainers en politici. Naast de zaterdagen kregen de 

deelnemers, in overleg met de afdelingen, een coach (een ervaren politicus) die tijdens de hele 

aanloop naar de verkiezingen de kandidaten met raad en daad kunnen bijstaan. Bijvoorbeeld 

bij het voorbereiden van het gesprek met de kandidaatstellingscommissie, of bij het helpen 

opbouwen van een netwerk. 

 

Mini-kandidatenleergang 

Na een succesvolle leergang voor geïnteresseerden in het raadslidmaatschap, de ROSA-

kandidatenleergang, zijn in het najaar mini-kandidatenleergangen georganiseerd voor mensen 

die ook daadwerkelijk door de selectieprocedure zijn gekomen en de ROSA-

kandidatenleergang niet hebben gevolgd. In deze mini-leergang werd aandacht besteed aan de 

geschiedenis en ideologie van de partij, doelen die je kunt bereiken als raadslid in de 

binnenwereld van het stadhuis en in de buitenwereld. De leergang werd afgesloten met een 

praktijkcasus. De leergang besloeg 3 dagdelen en vond plaats op 8 locaties: Groningen, 

Almelo, Alkmaar, Leiden, Utrecht (allen 5 en 10 oktober), Den Bosch, Roermond en 

Terneuzen (allen 12 en 17 oktober). Ruim 200 mensen hebben aan deze leergangen 

deelgenomen. 

 

E-learning  

Het e-learning programma op de website van de PvdA (http://pvdawebservices.nl/e-learning/) 

is ontwikkeld door het nieuw opgerichte opleidingsinstituut van de PvdA: de Suze 

Groenewegschool. Nog onder leiding van het CLB is een start gemaakt met dit nieuwe 

instrument dat raadsleden moet voorbereiden op en ondersteunen bij hun raadswerk. Ook voor 

opvolgers en ervaren raadsleden is het instrument erg interessant. Het e-learning programma 

bestaat uit 3 modules: idealen, het politieke handwerk en integriteit. Per module maak je 

verschillende opdrachten waar je feedback op krijgt. 
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Website E-learning PvdA 

 

Oriëntatie op de Arbeidsmarkt (ORAT) 

De PvdA heeft wethouders die al in 2009 verwachtten niet terug te zullen keren in het college 

ondersteuning geboden bij een eerste oriëntatie op een verdere arbeidstoekomst. Tijdig 

nadenken over het eigen toekomstperspectief en het in kaart brengen van de netwerken die je 

als wethouder hebt, kan enorm helpen om na maart 2010 niet in een diep gat te vallen. Het 

CLB en de afdeling Verenigingszaken van het Partijbureau organiseerden op 25 september 

een bijeenkomst onder leiding van een professionele loopbaanadviseur. Besproken werd hoe 

men op de beste manieren aan de slag kon gaan om een 'loopbaangat' te voorkomen.  
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Netwerkactiviteiten  
 

Functiegebonden netwerkactiviteiten 

 

Wethoudersdag Den Haag 

De jaarlijkse samenkomst van wethouders en Tweede Kamerleden vond in 2009 plaats op 17 

juni. Een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse netwerkdag is het uitwisselen van informatie. 

Hoe staat het met de uitvoering van de beleidsterreinen waar in Den Haag wetgeving op wordt 

gemaakt en die door de PvdA-wethouders wordt uitgevoerd? Waar gaat het goed, en waar 

zouden kamerleden nog bij kunnen en moeten sturen? De plenaire afsluiting stond in het 

teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Ruim 60 wethouders waren in de Tweede Kamer 

aanwezig.  

 

Burgemeestersdag 

Een dag na de voor de PvdA slecht verlopen Europese verkiezingen kwamen ruim 25 

burgemeesters bijeen voor de jaarlijkse burgemeestersdag. Het thema op 5 juni was ‘de 

bevoegdheden van de burgemeester: knelpunten en reikwijdte’, maar voor de discussie 

daarover los kon branden, gaf gastheer Aleid Wolfsen (Utrecht) zijn collega’s de kans om nog 

even wat met elkaar van gedachten te wisselen over de verkiezingsuitslag van de avond 

daarvoor. Daarna namen de burgemeesters een kijkje bij het omvangrijke 

herstructureringsproject Hoog Catharijne. Daar wordt onder meer gewerkt aan het nieuwe 

Muziekpaleis Vredenburg en een nieuw stadskantoor. Ook werd een bezoek gebracht aan het 

hypermoderne Utrechts Archief, waar directeur Saskia van Dockum de burgemeesters 

rondleidde. 

 

Statendag 

Op zaterdag 28 november organiseerde het CLB een combinatiedag voor zowel Statenleden 

als waterschapspolitici. In het provinciehuis van Gelderland spraken de PvdA-politici over de 

electorale positie van de PvdA en de opkomst van het populisme. Hoogleraar politicologie 

Kees Aarts (Universiteit Twente) verzorgde een electorale analyse: Hoe staat de PvdA er 

voor? Tweede Kamerlid Dijsselbloem sprak over de verwachte opkomst van populisme in de 

provinciale politiek en hoe de PvdA zich zou moeten opstellen in de aanloop naar de 

Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011.  

In de middag zorgde een deelsessie over de waterschappen voor een verhitte discussie met 

Kamerleden Heijnen en Boelhouwer. Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) en 

Kamerlid Dijsselbloem (Jeugdzorg) hadden het aanmerkelijk makkelijker in hun deelsessies.  

Tijdens het afsluitende debat ‘Het middenbestuur onder vuur’ o.l.v. Sander van Bodegraven 

(oud-wethouder Arnhem) laaide het vuurtje over het bestaansrecht van de waterschappen nog 

een keer op. Daarnaast werd met Cathrijn Haubrich (Eerste Kamerlid en lid algemeen bestuur 

waterschap Rivierenland), Pierre Heijnen (Tweede Kamerlid, woordvoerder Binnenlandse 

Zaken) en Co Verdaas (gedeputeerde Gelderland) in breder verband gesproken over de 

financiële en bestuurlijke toekomst van de bestuurslagen tussen het Rijk en de gemeente. 

Ruim 50 Statenleden en waterschapspolitici waren in Arnhem aanwezig. 

 

Waterdag 

Sinds januari 2009 is de PvdA vertegenwoordigd in de waterschappen. Op 20 juni kwamen 

alle partijgenoten die daarin een rol spelen bij elkaar in Utrecht: waterschapspolitici (AB-

leden en DB-leden), Statenleden, wethouders en andere belangstellenden uit het PvdA-

waternetwerk. 
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Er is gesproken over de verkiezingsuitslag, de daaropvolgende coalitieonderhandelingen, en 

enkele belangrijkste onderwerpen die momenteel spelen in de waterschapswereld: oa. het 

systeem van geborgde zetels, muskusrattenbestrijding en kostentoedeling. Ook werd 

aangegeven welke ondersteunende rol het CLB kan spelen voor de waterschappers. 

 

Gedeputeerdennetwerk 

In 2009 heeft het CLB het gedeputeerdennetwerk bij twee bijeenkomsten ondersteund. Op 22 

september kwamen alle PvdA-gedeputeerden bijeen om te spreken over een hernieuwde start 

van het netwerk, na het vertrek van de voorzitter, de val van het college in Utrecht en enige 

wisselingen in Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Brabant. Fractievoorzitter 

Hamer uit de Tweede Kamer is te gast om te spreken over de miljoenennota en de uitwerking 

hiervan voor de provincies. 

Op 4 november was een afvaardiging van het netwerk op bezoek bij de fractievoorzitter, 

partijvoorzitter en minister van BZK in Den Haag. Er is gesproken over de positie van de 

provincie, het provinciefonds en de gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Netwerk fractievoorzitters Provinciale Staten 

Naar aanleiding van de Miljoenennota en de gevolgen daarvan voor de provincies zijn de 

provinciale fractievoorzitters op 10 oktober bijeen gekomen in Utrecht. Tweede Kamerlid 

Pierre Heijnen en gedeputeerde William Moorlag (Groningen) waren aanwezig om het een en 

ander toe te lichten en mee te nemen bij de bespreking van de BZK-begroting. 

 

Fractievoorzitters G-32/ Lokaal platform 

Volgend op de startbijeenkomst in november 2008, vond op 18 september de tweede 

bijeenkomst plaats voor de fractievoorzitters in de G-32 gemeenten. Het initiatief Lokaal 

Platform wilde door samen op te trekken een lokale vuist maken in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen. Er is gesproken over de campagnestrategie en de keuze van de 

centrale thema’s in de campagne.  

 

Netwerk Jonge Politici 

In februari en juni is een aantal leden van het netwerk Jonge Politici bij elkaar geweest om te 

spreken over de hipheid van de PvdA. Daarnaast is er gesproken over manieren om jongeren 

meer te betrekken bij de politiek en met name onze partij. Aan hand van deze discussie heeft 

een aantal jonge raadsleden een artikel voor Lokaal Bestuur geschreven.  

Op 4 september waren de jonge politici te gast op het partijbureau tijdens de Goede Ideeëndag 

jonge raadsleden. Aan hen werd gevraagd wat in hun ogen de lokale en regionale speerpunten 

zouden moeten zijn, hoe we moderne communicatiemiddelen in de campagne kunnen inzetten 

en hoe het landelijke campagneteam de lokale campagnes het beste kan ondersteunen.  

 

Sociaal Netwerk  

Er stappen vanwege allerlei oorzaken - al dan niet gedwongen - PvdA-bestuurders op. De 

behoefte aan een luisterend oor en contact vanuit onze partij is logisch, Contact met oud-

bestuurders is vanzelfsprekend vanuit betrokkenheid bij elkaar.. Ook om andere reden wil het 

CLB in contact blijven met oud-bestuurders. Het zou zonde zijn, de kennis en ervaring van 

onze bestuurders zomaar verloren te laten gaan..Het sociaal netwerk beschikt over een aantal 

vaste contactpersonen in alle provincies. De contactpersonen (ervaren bestuurders en bekende 

partijgenoten) zijn in hun eigen regio beschikbaar als 'luisterend oor', en nemen contact op 

met de opgestapte partijgenoot-bestuurder op verzoek van het CLB.  

 

Thematische netwerkbijeenkomsten 
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Bijeenkomst aandeelhouders energiebedrijven Essent en Nuon 

De lokale en regionale woordvoerders op het dossier ‘staatsdeelnemingen’ zijn op 4 februari 

op uitnodiging van Tweede Kamerleden Samsom en Tang in Den Haag bijeen gekomen om te 

spreken over de overnames van Essent en Nuon door buitenlandse partijen.  

Er is gesproken over de wenselijkheid van de overnames, de besteding van de opbrengst door 

de lokale en regionale aandeelhouders, en de gevolgen van een overname voor het duurzame 

energiebeleid van Nederland. 

 

Bijeenkomst ‘Ruimte en raadsverkiezingen’ 

Op uitnodiging van Tweede Kamerleden Samsom en Linhard en minister Cramer van VROM 

sprak een 30-tal CLB-leden op 25 november over ‘ruimte’ in de raadsverkiezingen. Er is 

gesproken over lokale ruimtelijke succesprojecten, hoe men elkaar tot de 

gemeenteraadsverkiezingen kan versterken en welke plannen landelijk navolging zouden 

moeten krijgen. 

 

Krimp 

Op 25 mei en 10 december is een groot aantal lokale en regionale politici in Den Haag bijeen 

gekomen om met Tweede Kamerlid Marianne Besselink te spreken over de problematiek 

rondom krimp.  

 
Financiën 

Naar aanleiding van de presentatie van de miljoenennota en de begrotingen heeft Kamerlid 

Heijnen de wethouders financiën in Den Haag uitgenodigd. Op 30 september hebben zij 

gesproken over de gevolgen van de miljoenennota voor de lokale financiën op korte en 

langere termijn. 

 

 

 

Advies en bemiddeling 

 

Databank wethouders 

Het CLB beheert een databank met kandidaten die beschikbaar zijn om voor de PvdA 

wethouder te worden. Sinds een paar jaar bestaat de mogelijkheid om wethouders (en 

gedeputeerden) die niet op de kieslijst hebben gestaan en/of niet in de eigen gemeente of 

provincie wonen, lid van het college te maken. In 2009 is in enkele gevallen een beroep 

gedaan op de databank. 

 

Advies en bemiddeling 

Het CLB wordt doorlopend benaderd met adviesvragen, die deels over inhoudelijke 

onderwerpen gaan, maar ook juridische zaken betreffen en de werkwijze van de lokale 

politiek. Politiek blijft mensenwerk en daar gaan dus ook wel eens zaken mis. Problemen met 

fracties, tussen fractie, wethouder en burgemeester, problemen met het afdelingsbestuur, etc.  

Soms zijn problemen in afdelingen en fracties zo groot dat er een bemiddelingspoging moet 

worden ondernomen. Daarbij speelt ook het CLB een rol. Na alle partijen te hebben gehoord, 

wordt betrokkenen een voorstel gedaan. Voor dit arbeidsintensieve proces worden soms 
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ervaren bestuurders gevraagd, een andere keer wordt dit door medewerkers van het CLB 

gedaan. 

 

 

 

Publicaties 
 

Lokaal Bestuur 

Het CLB-maandblad Lokaal Bestuur kreeg er in 2009 naast de gemeente- en 

provinciebestuurders en -volksvertegenwoordigers een categorie nieuwe lezers bij: de zestig 

waterschapsbestuurders van de PvdA. In de nieuwe jaargang werd dan ook met enige 

regelmaat aandacht besteed aan deze bestuurslaag. Ook waren er reportages in verband met de 

in juni gehouden Europese verkiezingen. In de tweede helft van 2009 werden veel artikelen 

gepubliceerd over de in maart 2010 te houden gemeenteraadsverkiezingen. Ruim aandacht 

was er ook voor netwerkbijeenkomsten van het CLB, zoals de waterschapsdag, de 

burgemeestersdag en de wethoudersdag. Ook werd uitleg gegeven over de veranderingen die 

in 2009 plaatsvonden bij het CLB. In december verscheen een extra editie van Lokaal Bestuur 

in verband met de oprichting van het CLB als zelfstandige vereniging. In deze editie was het 

jaarprogramma voor 2010, een bijdrage van de nieuwe CLB-voorzitter Leen Verbeek, een 

column van de nieuwe CLB-secretaris Jacqueline Kalk en een artikel over de geschiedenis 

van het CLB (de oudste bestuurdersvereniging van ons land!) opgenomen.  

Aan het begin van het nieuwe jaar hield de redactie traditiegetrouw een evaluatievergadering. 

Dit keer werd als externe deskundige Carmen Boersma uitgenodigd. Zij is eindredacteur van 

het CDA-bestuurdersblad Bestuursforum. Carmen ging met de redactie van Lokaal Bestuur in 

debat over inhoud en vorm van het blad. Dit leidde tot enkele bijstellingen.  

Lokaal Bestuur verscheen in 2009 tien keer. In december/januari en in juli/augustus werd een 

gecombineerd nummer uitgegeven. Drie redactieleden vertrokken dit jaar: Yasemin Cegerek,  

Iris Meerts, Jan-Jaap van den Berg, alsmede de vaste medewerker Jos Kuijs. In afwachting 

van de opvulling van deze vacatures bestond de redactie eind 2009 uit Hans Alberse 

(voorzitter, burgemeester van Oude IJsselstreek), Pierre Heijnen (Tweede Kamerlid), Nico 

Portegijs (raadslid in Diemen), Kim Putters (Eerste Kamerlid en raadslid in Hardinxveld-

Giessendam), Richard Scalzo (lid DB Rotterdam Noord), Nicole Teeuwen (wethouder in 

Houten) en Lobke Zandstra (raadslid in Den Haag). Vaste medewerker is Ton Langenhuyzen, 

die als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie de rubriek 2
e
 Kamer schrijft. Het 

redactiesecretariaat wordt verzorgd door CLB-medewerker Jessica Schipper. Jan de Roos 

voert de eindredactie. 

 

Proeflokaal 

Het bestuur van het CLB besloot in 2009 het verdiepende maandblad Proeflokaal op te 

heffen. Er verschenen dit jaar nog twee nummers. Nummer 28 (februari) ging over het 

integratiedebat in de PvdA. Raadsverkiezingen in aantocht was het thema van het in mei 

verschenen nummer 29. De redactie van ProefLokaal bestond uit Jan-Jaap van den Berg 

(scheidend secretaris CLB), Jos Bolte (wethouder in Rijswijk), Marcel van Dam (zelfstandig 

onderzoeker), Jos Kuijs (scheidend medewerker CLB en voorzitter), Peter Rehwinkel 

(burgemeester van Naarden), Rita Weeda (wethouder in Arnhem) en Rutger Zwart 

(fractievoorzitter in Nijmegen). Herriët Heersink (raadslid in Laren) behoorde nog tot de 

redactie van nummer 28.  

 

Basisverkiezingsprogramma 
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In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 publiceerde het CLB in 

het voorjaar van 2009 het basisverkiezingsprogramma Aan de slag! Dit programma is bedoeld 

als handreiking aan fracties, die er een hele reeks suggesties in kunnen vinden voor 

programmapunten die zij willen opnemen in hun lokale verkiezingsprogramma. Fracties 

kunnen deze punten aanpassen aan de lokale situatie. Aan de slag! bevat geen algemene 

beschouwingen maar zo concreet mogelijke actiepunten voor de komende vier jaar. Het 

PvdA-gehalte is daarbij gewaarborgd want een hele serie van lokale bestuurders, Tweede 

Kamerleden en ook het partijbestuur heeft aan de opstelling van het 

basisverkiezingsprogramma meegewerkt. Uiteraard wordt veel aandacht besteed aan de lokale 

gevolgen van de economische crisis en wat je daartegen kunt doen. Andere onderwerpen zijn: 

goed en betaalbaar wonen, onderwijs, schone en veilige buurten. Veel PvdA-afdelingen 

reageerden positief op de publicatie van Aan de slag! Bij het CLB kwamen veel mailtjes en 

telefoontjes over het programma binnen. Tijdens de vier regionale opleidingsdagen van 

Pvd@Work, in Utrecht, Den Haag, Den Bosch en Meppel, was er ook een workshop over het 

programma. Ook daar kwamen positieve reacties op het programma. Naar aanleiding van de 

opmerkingen die er werden gemaakt, werd het basisprogramma in het najaar 2009 aangevuld 

en geactualiseerd.  

 

Website  

Eind 2009 is de vernieuwde website van het CLB online gegaan. Op www.lokaalbestuur.nl 

kunt u de nieuwe vormgeving bekijken. Naast actuele zaken en aankondigingen van 

bijeenkomsten staan ook de publicaties Lokaal Bestuur en Proeflokaal online. Speciale 

publicaties kunt u ook terugvinden op de website.  
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