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Leidraad bestuur Groene Hart  

Inleiding 

De afdelingen Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, Kaag en Braasem, Waddinxveen en Alphen aan 

den Rijn zijn voornemens om te fuseren. Hieruit is een leidraad ontstaan met als doel om 

gezamenlijk vast te stellen hoe de nieuw te vormen afdeling zou moeten functioneren.  

Lokale identiteit 

Eén afdelingsbestuur voor verschillende gemeenten kent vele dorpen en kernen die onderling 

kunnen verschillen in grootte en (dorps)cultuur. Ze hebben evenzovele identiteiten. Het gaat over 

twee 'typen' identiteit: (1) de 'interne' [lokale] identiteit van de afdeling, dat wil zeggen de eigenheid 

van de verschillende gemeenten, dorpen en kernen, en (2) de 'externe' [regionale] identiteit, dat wil 

zeggen hoe de afdeling zich naar buiten presenteert bij samenwerking met omliggende afdelingen in 

de regio (bijvoorbeeld als plattelandsregio met stad en dorpen). Deze leidraad zoomt verder in op de 

interne identiteit. 

Identiteit is een lastig te ‘vangen’ begrip. Terlouw en Hogenstijn (2015, p. 7) definieren het als volgt: 

“Lokale identiteit gaat over de kenmerken en de waardering die met een plaats verbonden worden.”1 

Het is daarmee belangrijk voor de verbondenheid van mensen met de lokale gemeenschap2. Een 

vaak genoemd argument tegen bestuurlijke schaalvergroting is het streven naar behoud van de 

lokale identiteit.  

 

Het afdelingsbestuur dient zich er van bewust te zijn dat bijvoorbeeld de lokale gemeenschap van 

Waddinxveen (verstedelijkt dorp met voorzieningen) verschilt van die van Alphen aan den Rijn 

(middelgrote stad), terwijl Oud Ade (hechte gemeenschap in een klein dorp met nauwelijks 

voorzieningen) weer een geheel eigen identiteit heeft. Voor een politieke vereniging is het van 

belang om ook het geluid uit de kleinere kernen te horen, en dat geluid actief te zoeken – 

bijvoorbeeld door het organiseren van huiskamerbijeenkomsten bij leden thuis3, zodat dit 

bijvoorbeeld kan leiden tot verkiezingsprogramma’s met specifieke aandachtspunten per kern (op 

basis van input van inwoners, ondernemers, verenigingen, etc.). 

 

Andere activiteiten die een afdelingsbestuur kan initiëren (zie ook de het kopje “activiteiten”) zijn 

werkbezoeken en kennismakingsavonden met fracties (met bijvoorbeeld een quiz met vragen over 

elkaars gemeenten/kernen). Bestuursleden dienen uitdrukkelijk naar draagvlak te zoeken en mensen 

te verbinden. 

 

Activiteiten 

 
1 Kees Terlouw en Maarten Hogenstijn (2015) – “Eerst waren we geoon wij en nu is het wij en zij. Gebruik, 
slijtage en vernieuwing van lokale en regionale identiteiten.” Onderzoeksrapport in opdracht van Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bureau Verkenning en Onderzoek. 
2 De lokale gemeenschap wordt o.a. vormgegeven door het type werkgelegenheid in een gebied (e.g. 
tuinbouw), het verenigingsleven, de betrokkenheid van inwoners, etc. 
3 Een huiskamerbijeenkomst heeft een informele setting, waarbij lokale ondernemers, verenigingen, 
dorpsraden, actieve vrijwilligers, etc. worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over zaken die 
lokaal/regionaal spelen. 
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Activiteiten dienen zich te richten zich op de betrokkenheid van de leden en de zichtbaarheid van de 

(lokale) partij. Dit wordt gedaan door actief samen te werken in de regio en de volgende activiteiten 

te ontplooien:  

- Initiatieven gericht op talentontwikkeling; 

- Netwerken te faciliteren gericht op doelgroepen; 

- (Werk)bezoeken te beleggen;  

- Politieke thema-avonden te organiseren; 

- Regulier vergaderingen te beleggen.  

 

Daarnaast heeft het aanbeveling om de activiteiten gericht op een bepaalde  gemeente te 

organiseren in nauw overleg met de lokale fractie en/of actieve leden van die gemeente. Een en 

ander is natuurlijk afhankelijk van de omvang van het bestuur en het aantal actieve leden. 

 

Vergaderingen 

- Bestuursvergaderingen worden bij voorkeur gehouden op wisselende locaties (bij bestuursleden 

thuis of op andere locaties). Het verdient aanbeveling om (zeker In de beginfase van de nieuwe 

afdeling) ook de fractievoorzitters hiervoor uit te nodigen, en iedere vergadering een ‘rondje 

fractie’ te doen met een update van factievoorzitters over de politieke agenda en 

ontwikkelingen (zie ook "Verhouding fracties onderling"). 

- Algemene Afdelingsvergaderingen, bij voorkeur [minimaal] twee per jaar, worden op wisselende 

locaties gehouden verspreid over de verschillende gemeenten. 

- Opzet en invulling van vergaderingen over gemeentelijke thema’s (bijvoorbeeld de lokale lijst, 

een gemeentelijk issue of het verkiezingsprogramma) bereidt het bestuur of een 

bestuurscommissie altijd in nauw overleg met de lokale leden en fractie voor. 

 

Verhouding fracties en bestuur onderling binnen de samenwerking 

- Het bestuur houdt rekening met de lokale identiteit van alle gemeenten. De 

gemeenteraadsverkiezingen worden op het niveau van de gemeente georganiseerd en het 

bestuur dient hiermee, ook bij de organisatie van de verkiezingen, rekening te houden. 

- Het bestuur betrekt de fracties bij de besluitvorming voor de AAV’s en is vooral 

ondersteunend.  

- Het bestuur stimuleert dat de verschillende fracties, die onderdeel zijn van de nieuwe 

afdeling, samenwerken en ook politiek gezamenlijk afstemming zoeken. 

- Indien er op initiatief van een fractie een werkgroep of denktank wordt opgericht, mag van 

de desbetreffende fractie worden verwacht dat dit met de afdeling wordt gedeeld en 

opgepakt teneinde de expertise binnen de afdeling te onderzoeken. 

- Het bestuur en de fracties vergaderen periodiek (paar keer per jaar) met elkaar. Hierin wordt 

het functioneren besproken van de samenwerking en is het van belang de afspraken te 

evalueren.  

 

Samenstelling en omvang bestuur 

- Het bestuur wordt bij voorkeur zo gekozen dat elke gemeente in het bestuur van de nieuwe 

afdeling is vertegenwoordigd. 

- Het bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, secretaris, penningmeester en bij 

voorkeur twee bestuursleden met een algemene portefeuille; 
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- Het bestuur van de afdeling stimuleert activiteiten, commissies en andere initiatieven van de 

leden. Het bestuur dient te voorkomen dat er een wij/zij gevoel ontstaat tussen de 

verschillende gemeenten. Harmonisatie binnen de nieuwe afdeling dient te worden 

gestimuleerd. 

 

Omgang met de regio 

Aangezien het gaat om een nieuwe afdeling is van belang dat het bestuur het contact zoekt met de 

overige afdelingen in de regio (inclusief het regiobestuur), zodat actief de samenwerking kan worden 

gezocht. 

 

Commissies 

Commissies zijn van belang voor de activiteiten en de zichtbaarheid van de afdeling. Het is het 

bestuur te adviseren om actief opzoek te gaan naar bemensing van de commissies met heldere 

profielen van de kandidaten. Ook dient het de aanbeveling om helder de opdracht te formuleren 

zodat de commissie bij de taak blijft.  In feite zijn er doorlopend verschillende vacatures waar leden 

op kunnen reageren.  

- Commissies gericht op verkiezingen en de zichtbaarheid van de afdeling:  

Verkiezingscommissie, (permanente) programmacommissie, lijstadviescommissie, 

campagnecommissie en wethouder adviescommissie.  

- Commissies gericht op zichtbaarheid binnen de regio:  

Als er voldoende actieve leden zijn binnen de regio dan is het mogelijk om te werken met 

commissies die zich richten op verschillende aspecten van het samenwerkingsverband. De 

volgende taken kunnen bij zo’n commissie liggen: Talentscouting, lokale activiteiten, politiek 

secretaris als linking pin  tussen de lokale fracties en het bestuur en eerste aanspreekpunt 

voor (nieuwe) leden. 

- Klankbordcommissie, gericht op kwaliteit en continuïteit  

Deze commissie zal het bestuur een spiegel voorhouden. Alle werkzaamheden van het 

bestuur worden getoetst aan deze leidraad. Het bestuur kan de commissie ook gebruiken 

om te klankborden. Deze commissie kan gevraagd en ongevraagd onafhankelijke adviezen 

geven en input verzamelen over het functioneren van de afdeling. Het bestuur en commissie 

komen minimaal een keer per jaar bijeen. 

 

 

 

 

 

 


