Verslag Algemene Ledenvergadering Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden
16 november 2019 in het stadhuis van Breda
Aanwezig: Bahreddine Belhaj (Lelystad, voorzitter), Sjir Hansen (Rheden), Marjo Molengraaf
(Gorinchem), Hans van Mourik (Gorinchem), Piet Reitsma, (Tytsterksteradiel), Erwin Rutten (Waalre),
David Schalken (Dordrecht), Mirjam Slobbe (Zwijndrecht), Frits van Vugt (Gilze&Rijen), Stijn van
Kervinck (Veere), Henry de Leeuw (Eindhoven), Peter van Lier (Breda), Anton Rottier (Ridderkerk),
Hans de Vaan (Waalwijk), Frank-Jan van Zutven (Meierijstad),
Afwezig m.k.: Hans Egtberts
Aanwezig namens het bureau: Henk Bouwmans, Gerhard Brunsveld.
01
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.50 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
02
Vaststellen verslag ALV 22 juni 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
03
Jaarplan 2020
In 2020 wil de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zich weer volop inzetten in
belangenbehartiging, met de eigen opleidings- en onderzoeksagenda en de verenigingsagenda.
Eén van de speerpunten is aandacht voor de positie van burgerraadsleden of commissieleden, niet
zijnde raadsleden. Daarnaast wordt er een congres georganiseerd over het raadslid van de toekomst
en wordt er een masterclass georganiseerd over de ondersteuning van de fracties. Aanleiding
hiervoor is de aangenomen motie in de Tweede Kamer om meer budget vrij te maken voor de eigen
ondersteuning. Dit is aanleiding om weer aandacht te vragen voor de ondersteuning van raadsleden.
Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 krijgen aandacht er worden voorbereidingen getroffen
voor een inwerkprogramma in samenwerking met de Vereniging van Griffiers en de leeromgeving
wordt verder doorontwikkeld.
Het jaarplan 2020 wordt vastgesteld.
04
Vaststellen begroting 2020
De begroting weerspiegelt de plannen zoals vastgelegd in het jaarplan 2020. Er zijn twee vragen:
- De post ombudsfuncties is t.o.v. 2019 naar beneden bijgesteld. De werkzaamheden zijn voor
de vereniging belangrijk, maar er is reëler begroot.
- Er zijn twee posten t.o.v. de huur van de ruimte bij de VNG. Automatisering en huur zijn
losgekoppeld. De automatisering kan ook elders afgenomen worden en zijn daarom twee
aparte posten.
De begroting 2020 wordt vastgesteld.
05
Rondvraag en sluiting
Er is geen behoefte aan een rondvraag. De vergadering wordt gesloten om 10.10 uur.

