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Het Jaar 2013
Voor de lokale politiek was er in 2013 één thema dominant: de decentralisaties. De PvdA is altijd voorstander
geweest van het decentraliseren van taken in het sociale domein van de Rijksoverheid naar de lokale overheid.
De decentralisatie gaat verder dan alleen een taakoverdracht. Binnen het sociale domein zijn er grote transities
gaande. De positie van de burger is een andere aan het worden, net als de positie van de overheid.
Naast de inhoudelijke koerswijzigingen gaan de decentralisaties met grote bezuinigingen gepaard. Deze
combinatie stelt de lokale politiek voor grote uitdagingen. Aan de ene kant de kans om daadwerkelijk lokaal
sociaal beleid te voeren, en aan de andere kant scherpe keuzes maken die niet leiden tot het buitensluiten van
bepaalde groepen. De decentralisaties, en hoe je binnen deze omstandigheden lokaal politiek bedrijft, zijn in
2013 de centrale vragen geweest voor de inhoud van onze activiteiten. Ook 2013 was een druk bezet jaar.
Versterking van de netwerken, benutting van het digitale platform en diverse onderzoeken waren de kern van
onze activiteiten.

Het CLB in 2013
Leden
Per 31 december 2013 telde het CLB in totaal 2056 leden. Dit aantal is als volgt onder te verdelen:
Overzicht leden aantal:

Deelraadsleden
DB-leden, incl voorzitters
Raadsleden
Wethouders
Burgemeesters, incl waarnemend
Statenleden
Gedeputeerden
CdK’s
Waterschappen, AB en DB
Buitengewone leden
Totaal

2009

2010

226
50
2126
438
108
111
20
3
61

139
25
1372
243
112
110
20
3
60
42
2112

3143

31
december
2011
133
27
1358
239
97
106
12
3
59
84
2118

31
december
2012
138
25
1336
237
95
105
14
3
59
85
2097

31
december
2013
134
23
1285
232
97
107
14
3
58
103
2056

Ten opzichte van 2012 is er een afname van 41 leden. 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.
Doel van het CLB
De vereniging stelt zich ten doel de toepassing van de sociaaldemocratische beginselen in gemeenten,
deelgemeenten, stadsdelen, provincies, waterschappen en andere regionale publiekrechtelijke lichamen te
bevorderen.
Begroting CLB
Het CLB wordt bekostigd uit een deel van de aanvullende contributies van 3% van de PvdA-leden met een
politiek inkomen op lokaal, regionaal of provinciaal niveau. Van deze 3% is 1.1 % beschikbaar voor het CLB.
Door de gestage afname van het aantal CLB-leden nemen de inkomsten geleidelijk af.
De administratie van de CLB-leden blijft een punt van grote zorg. Wisselingen van CLB-functionarissen zijn vaak
niet bekend, cq niet op tijd bekend. Het aanleveren van deze gegevens vanuit de afdelingen is een
wederkerend probleem ook omdat de afdelingssecretarissen niet verteld wordt dat zij dit moeten bijhouden.
Herindelingen worden niet pro-actief in de ledenadministratie verwerkt . Het CLB-secretariaat probeert deze
wijzigingen met behulp van google-alerts zo goed mogelijk te kennen en vult daarmee een gat waar weliswaar
geen verantwoordelijkheid van het CLB ligt. Echter, het niet op orde hebben van de ledenadministratie heeft
directe gevolgen voor de dienstverlening van het CLB aan zijn leden. Vandaar dat er steeds wordt gekozen voor
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praktische oplossingen en het intern blijven aankaarten van de tekorten van de ledenadministratie en het
afbreukrisico daarvan voor het CLB en de Partij van de Arbeid. Het CLB dringt daarbij nog steeds aan op een
grondig plan van aanpak voor verbeteringen in deze administratie.
Bestuur
Het bestuur van het CLB bestond eind 2013 uit de volgende personen:
Functie
Naam
Voordracht
functie
Voorzitter
Leen Verbeek
ALV
Commissaris der Koning
Flevoland
Penningmeester
Bert Cremers
Gewest Zuid Holland
Burgemeester Waddinxveen
AB lid
Ger Lindeman
Gewest Groningen
Wethouder HoogezandSappemeer
AB lid
Nieske Ketelaar
Gewest Friesland
Wethouder Smallingerland
AB-lid
Jacob Bruintjes
Gewest Drenthe
Wethouder Borger Odoorn
AB lid
Margreet
Gewest Flevoland
Burgemeester Lelystad
Horselenberg
AB lid
Frankwin
Gewest Overijssel
Raadslid Zwolle
Mussche
AB lid
Martien Louwers Gewest Gelderland
Fractievoorzitter Arnhem
AB lid
Hans Adriani
Gewest Utrecht
Wethouder Nieuwegein
AB lid
Berent Daan
Gewest NoordWethouder Purmerend
Holland
AB lid
Ernst Radius
Gewest Zeeland
Raadslid Middelburg
AB lid
Annegien
Gewest Brabant
Statenlid, fractievoorzitter Noord
Wijnands
Brabant
AB lid
Harry Leunessen Gewest Limburg
Wethouder Landgraaf
AB lid
Carlos Gonçalves Afdeling Rotterdam
DB voorzitter dlg Delfshaven
AB lid
Marijn van
Afdeling Amsterdam
Fractievoorzitter stadsdeel
Ballegooijen
Amsterdam Zuid

Vanaf
2009
2009
2013
2010
2011
2009
2012
2012
2012
2011
2010
2011
2012
2011
2011

In 2013 zijn adviserende leden geweest: Bert Otten (vice voorzitter PvdA), Pierre Heijnen (Tweede
Kamerfractie), Manon Fokke (Tweede Kamerfractie), Jacqueline Kalk (secretaris / dir CLB).
Het CLB-bestuur heeft in 2013 drie keer vergaderd. Het dagelijks bestuur is vijf keer bijeen geweest. In
november 2013 is de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Medewerkers
Het CLB wordt ondersteund door een kleine professionele staf bestaande uit:
Leonie Wildeman, Communicatie (0.2 fte) en Officemanager (0.8 fte),
Remmert van Haaften, medewerker netwerken ( 0.69 fte),
Jan de Roos, eindredacteur Lokaal Bestuur (0.74 fte),
Jacqueline Kalk, secretaris, 1 fte
Voor de versterking op het van Waarde Lokaal project heeft op tijdelijke basis (1 april – 31 december 2012)
Gert-Jan Leerink ondersteuning verleend, eerste drie maanden 8 uur per week, hierna 16 uur per week.
Van oktober t/m december heeft Tom Plat bij het CLB een onderzoek gedaan naar sociaal aanbesteden (24 uur
per week).

4

Netwerken, activiteiten en resultaten 2013
Onderstaand schema biedt een overzicht van al onze activiteiten in 2013. Een belangrijk deel van de activiteiten komt voort uit onze netwerken. De inhoudelijke netwerken
sociale zaken en Wmo werken met regiegroepen van wethouders die de netwerken inhoudelijk mee aansturen, daarbij ondersteund door het CLB. Daarnaast zijn er
functionele netwerken (fractievoorzitters, gedeputeerden, burgemeesters, jonge politici) die regelmatig samenkomen. Tot slot zijn er nog tal van andere bijeenkomsten,
zoals onze vaste wethoudersmiddag, provincie- en waterschapsmiddag, burgemeestersdag en natuurlijk het Festival van het Binnenlands Bestuur. Afgelopen jaar is er
bovendien een uitgebreid aanbod geweest op de decentralisaties. Zie onderstaand overzicht voor een specificatie van al onze activiteiten.
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Netwerk

Bijeenkomsten – Omvang
minimaal
doelgroep

Sociale Zaken –

4 landelijke
bijeenkomsten

Workshops
Wmo

Bereik

Doelstelling

Resultaat

Raadsleden /
50/23/22/22
wethouders met
Sociale Zaken in
portefeuille

Kennis delen en ervaringen uitwisselen
Wwnv
Ontwikkeling relevante instrumenten
(moties, schriftelijke vragen, acties).

Informatie-uitwisseling en afstemming tussen
wethouders, raadsleden, woordvoerders Tweedekamer
en staatssecretaris, opiniestukken in diverse bladen.

3 landelijke
bijeenkomsten

Wethouders
Wmo

13 deelnemers
per keer

Kennisuitwisseling

Wethouders hebben in aanloop naar de transitie samen
met betrokkenen uitgewisseld over gemeentelijke
samenwerking, samenwerking met zorgverzekeraars en
aanbesteden.

Wmo-tour met
Martin van Rijn

3 regionale
bijeenkomsten

Raadsleden en
wethouders

42/47/22

Kennisuitwisseling

Lokale politici en staatssecretaris wisselden gedachten en
opvattingen uit over de nieuwe Wmo met de
staatssecretaris te delen.

Netwerk Wmo

2 bijeenkomsten Wethouders
Wmo

20 deelnemers
per keer

Kennis delen, ervaringen uitwisselen en
ideeën van lokale politici onder de
aandacht brengen van landelijke politici.

Tijdens deze bijeenkomsten stond onder andere de
persoonlijke verzorging centraal. Wethouders hebben
hun ideeën hierover onder de aandacht gebracht van ons
Kamerlid en onze bewindspersoon, met bijstelling van het
beleid als gevolg.

Jeugdzorg voor
raadsleden

2 regionale
bijeenkomsten

Raadsleden

15 deelnemers
Kennisoverdracht en kennisdeling
per bijeenkomst

Netwerk
jeugdzorg

1 bijeenkomst

Wethouders
jeugdzorg

19 deelnemers

Decentralisaties

5 regionale
bijeenkomsten

Raadsleden en
wethouders

20/18/36/30/42 Kennisoverdracht

Reeks bijeenkomsten om raadsleden vanuit hun
kaderstellende rol voor te bereiden op de decentralisatie
van de jeugdzorg, met medewerking van Jan Zandijk en
verschillende PvdA-bestuurders. Totaal zes regionale
bijeenkomsten, waarvan twee in 2012. Aan de hand van
de bijeenkomsten is een Q&A over de jeugdzorg
opgesteld.

Kennisuitwisseling en voorbereiding VNG- Ter voorbereiding op de decentralisatie Jeugdzorg
commissie
functioneerde een besloten netwerk van wethouders en
gedeputeerden.
De decentralisaties vormen de belangrijkste ontwikkeling
die op gemeenten afkomt. Daarom is een traject
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ontwikkeld om raadsleden te scholen en de vraag te
beantwoorden hoe we hier een PvdA-stempel op
drukken. In deze regionale bijeenkomsten stond het
waarom van de decentralisaties centraal.
Decentralisaties

3 landelijke
bijeenkomsten

Raadsleden en
wethouders

Van Waarde
Lokaal

4 regionale
bijeenkomsten,
2 landelijke
bijeenkomsten

Binnenlands
bestuur

Besloten
9
werkgroep met werkgroepleden
minister Plasterk

Volkshuisvesting 6 bijeenkomsten Wethouders,
raadsleden,
leden PS
Bijeenkomst
nieuwe
Jeugdwet

66/50/60

Kennisoverdracht

De decentralisaties vormen de belangrijkste ontwikkeling
die op gemeenten afkomt. Daarom is er een traject
ontwikkeld om raadsleden te scholen en de vraag te
beantwoorden hoe we hier een PvdA-stempel op
drukken. In deze landelijke bijeenkomsten stond de
inhoud van de decentralisaties centraal.

20/22/25/13
65/25

Discussie

Het congres heeft in 2013 de Van Waarde-resolutie
aangenomen. In het van Waarde Lokaal-project is
gekeken naar de vraag hoe je de uitgangpunten van Van
Waarde in de dagelijkse praktijk van lokale politici tegen
komt en inhoud kunt geven. Naast de bijeenkomsten
heeft dit geresulteerd in het boekje “de politiek terug in
de lokale politiek”, geschreven door WBS en CLB.

Discussie

Uitwisseling en meningsvorming.

Informatie delen, meningsvorming

De ontwikkelingen op de woningmarkt, voor huurders en
corporaties baren veel partijgenoten zorgen. Dit was de
aanleiding om dit nieuwe netwerk te starten in overleg
met de woordvoerder in de Tweede Kamer.
Uitwisseling en meningsvorming

20 deelnemers

1 bijeenkomst

Wethouders, db- 25 deelnemers
leden,
gedeputeerden

Betekenis, impact, kansen en risico’s van
de nieuwe Jeugdwet

Bijeenkomst
1 bijeenkomst
fractievoorzitters
met Pierre
Heijnen

Fractievoorzitter 20 deelnemers
s

Gesprek met Pierre Heijnen over
Uitwisseling van ervaringen, delen van de do’s en don’ts
burgemeestersbenoemingen, de rol van
de vertrouwenscommissie,
herbenoemingen en de rol van de
burgemeester bij integriteitsvraagstukken.
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Burgemeesters
en Ronald
Plasterk

1 bijeenkomst

Burgemeesters

26 deelnemers

discussie

Aanleiding voor de bijeenkomst was de gedachte over
opschaling naar 100.000+ gemeenten. Minister en
burgemeester hebben opvattingen gedeeld.

Inrichting
Binnenlands
Bestuur

1 bijeenkomst

CLB-leden

60 deelnemers

discussie

Bijeenkomst over de nieuwe visienota van minister
Plasterk over de inrichting van het binnenlands bestuur.

Bijeenkomst
sociaal akkoord

1 bijeenkomst

Raadsleden en
wethouders

41 deelnemers

discussie

Uitwisseling, discussie en meningsvorming.

e

13 deelnemers

Ondersteunen bij de voorbereidingen op
de vragen rondom de eigen toekomst als
politiek bestuurder, wel of niet doorgaan
en de toekomst na het wethouderschap.

Met wethouders in het midden, zuiden en westen van
het land is gesproken over de mogelijkheden na een
politieke loopbaan of het vervolg op de huidige politieke
functie.

10 deelnemers

Uitwisseling van ervaringen tussen
wethouders die tussentijds gestart zijn in
deze functie

netwerkontwikkeling

Wethouders 2
en meer
termijnen

e

2 bijeenkomsten Wethouders 2
en meer
termijnen

Lunch nieuwe
wethouders

1 bijeenkomst

40

Dag van de
Grondpolitiek

1 landelijke
bijeenkomst

Fractievoorzitter 25 deelnemers
s, wethouders
G38,
woordvoerders
financiën

Kennisoverdracht en kennisuitwisseling

Met een groep betrokken wethouders en raadsleden zijn
we de diepte ingegaan op dit onderwerp, waardoor een
beter begrip van de problematiek ontstond en we onze
visie hierop konden aanscherpen.

Dag van Natuur
en Landbouw

1 landelijke
bijeenkomst

Raadsleden,
wethouders,
statenleden,
gedeputeerden

40 deelnemers

Kennisoverdracht en kennisuitwisseling

Deze dag is gebruikt om met de betrokken Kamerleden
en bewindspersoon door te praten over een thema waar
veel PvdA-politici in provincies en waterschappen zich
mee bezighouden.

Dag van de
Decentralisaties

1 landelijke
bijeenkomst

Raadsleden,
wethouders

100 deelnemers

Kennisoverdracht en kennisuitwisseling

Deze dag stond helemaal in het teken van de drie
decentralisaties en heeft een vervolg gekregen in een
uitgebreid traject over de decentralisaties (zie
hierboven).

Dag van de
1 landelijke
Volkshuisvesting bijeenkomst

Raadsleden,
wethouders

40 deelnemers

Kennisoverdracht en kennisuitwisseling

Volkshuisvesting stond afgelopen jaar volop in de
belangstelling. Op deze dag hebben we ons met
verschillende sprekers en ons Kamerlid afgevraagd hoe
een sociaaldemocratisch volkshuisvestingsbeleid eruit
moet zien.
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Waternetwerk

3 landelijke
bijeenkomsten

58 Leden van de Gemiddeld 12
waterschapdeelnemers per
besturen
bijeenkomst

Kennis delen en ervaringen uitwisselen,
toegankelijk maken best practices,
ontwikkeling van het rode gezicht in het
waterschapsbestuur

In het waternetwerk wisselen waterschapsbestuurders
ervaringen uit over de rol van de politiek in hun
waterschap, en de positie van de waterschapsbesturen in
de PvdA. De woordvoerder water uit de Tweede Kamer is
altijd aanwezig. Met werkbezoeken wordt aandacht
gegeven aan de praktijk van het waterbeheer.

Fractievoorzitters G38

3 bijeenkomsten 38

18/25/34

Ervaringen uitwisselen, informatie delen,
strategie uitwisseling,

Het netwerk is bij elkaar geweest voor kennis deling,
afstemming en voeding van de Tweede Kamerfractie.

Jonge politici

1 weekend

7 deelnemers

Ervaringen en kennis - uitwisseling,
competenties vergroten, platform

Het weekend is georganiseerd door de PvdA
Rivierenland. Naast inhoudelijke thema’s verbonden aan
het jong-zijn en de politiek is gezelligheid een belangrijk
doel van dit netwerk.

Jonge politici:
oriëntatie
politiek
bestuurder

2 bijeenkomsten 50

42 / 38

Mogelijkheden bieden voor het
onderzoeken van de eigen politieke
ambities door jonge politici en deze te
spiegelen aan de realiteit

Programma voor jonge politici die zich willen oriënteren
op het ambt van politiek bestuurder, bestaande uit vier
bijeenkomsten en een meeloopstage. In 2013 zijn er twee
bijeenkomsten geweest.

Gedeputeerden

3 bijeenkomsten 12

10 deelnemers

Ervaringen uitwisselen, informatie delen,
strategie uitwisseling,

Het netwerk is bij elkaar geweest voor kennisdeling,
afstemming en voeding van de Tweede Kamerfractie.

Oud-bestuurders 2 bijeenkomsten 10

75/28
deelnemers

Netwerkbehoud en nazorg.

De werkgroep oud-bestuurders heeft twee inhoudelijke
bijeenkomsten georganiseerd voor haar leden. De
bijeenkomsten stonden in het teken van de
toezichthoudende functies en de decentralisaties.

(deel)raadsleden 2 bijeenkomsten 75
netwerk

10/20
deelnemers

Informatie- en kennisuitwisseling tussen
Aan de hand van twee thema’s (volkshuisvesting en
de verschillende fracties en de
transitie AWBZ en jeugdzorg) zijn ervaringen en best
Amsterdamse gemeenteraad. Inspireren
practices in de stadsdelen uitgewisseld.
en de mogelijkheid bieden tot netwerken.

Fractievoorzitters PS

2 bijeenkomsten 12

5/8 deelnemers Ervaringen uitwisselen, informatie delen,
per bijeenkomst strategie uitwisseling,

Wethoudersdag

1 keer per jaar

73 deelnemers

Alle politici
onder 35 jaar
oud

239

Het netwerk is bij elkaar geweest voor kennis deling,
afstemming en voeding van de Tweede Kamerfractie.

Op inhoudelijke, actuele thema's
Deze dag is samen met de Tweede Kamerfractie
informatie delen, bijpraten over landelijke georganiseerd. Uitwisseling en afstemming heeft
ontwikkelingen en strategie uitwisseling
plaatsgevonden op de thema’s: economie, jeugdzorg,
onderwijs, sport en wonen.
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Burgemeesterbij 2 x per jaar
eenkomst

100

Provinciewaterdag

1 x per jaar

AB- en DB-leden 60 deelnemers
water, leden PS

Op inhoudelijke, actuele thema's
Deze dag is samen met de Tweede Kamerfractie
informatie delen, bijpraten over landelijke georganiseerd. Uitwisseling en afstemming heeft
ontwikkelingen en strategie uitwisseling
plaatsgevonden op diverse thema’s, waaronder
waterveiligheid en regionale economie.

Festival

1 x per jaar

2115

Jaarlijkse toogdag van het CLB met ruimte Het programma stond dit jaar in het teken van de
voor netwerken, informatie delen,
gemeenteraadsverkiezingen. De Wibautlezing werd
ervaringen uitwisselen.
verzorgd door Kim Putters. In drie lagerhuisdebatten zijn
relevante thema’s bediscussieerd.

Regionale
bijeenkomsten

10 -

2115

Burgemeestersw 2 bijeenkomsten 8-leden
erkgroep

20
30

140 deelnemers

Netwerken, ervaringen uitwisselen,
verdieping op het thema openbare orde
en veiligheid.

De jaarlijkse burgemeestersdag was in 2013 in SittardGeleen. Sjraar Cox was gastheer. Onder andere is er
gediscussieerd over de burgemeester in het publieke
debat.
In oktober heeft de burgemeesterswerkgroep voor
burgemeesters en de Tweede Kamerfractie een
bijeenkomst georganiseerd met een vijftal pitches over
actuele onderwerpen binnen het ambt van de
burgemeester.

Ontmoeting clb-leden op regio niveau

Afhankelijk van wensen en initiatieven van leden van het
CLB zijn op regionaal niveau activiteiten georganiseerd.

Voorbereiden van de
burgemeestersbijeenkomsten. Informatie
en kennisuitwisseling.

De werkgroep is in 2013 twee keer bij elkaar geweest.
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Activiteiten 2013
Onderzoek, advies en bemiddeling
Het CLB heeft in 2013 verschillende onderzoeken uitgevoerd:
Krimp
In het voorjaar is Laurens Niereisel als stagiair aan het CLB verbonden geweest. Hij heeft onderzoek gedaan naar krimp. Daarvoor interviewde hij verschillende PvdA-politici
die daar lokaal, provinciaal of landelijk mee bezig zijn. Het onderzoek was er vooral op gericht te achterhalen hoe je als lokale PvdA-politicus om kunt gaan met krimp in
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In nauwe samenspraak met de regiegroep Krimp van het CLB is vervolgens het pamflet ‘Krimp en de verkiezingen’ opgesteld
dat onder raadsleden en wethouders in krimpgebieden is verspreid.
Van Waarde Lokaal
In het kader van het project Van Waarde Lokaal is er onder wethouders en fractievoorzitters een enquête uitgezet. De vragen waren gericht op de decentralisaties, de
ontwikkeling in het kader van de doe-het-zelf samenleving en de positie die de politiek daarin heeft.
Wet Werk en Bijstand
Met de aankomende wetswijziging rondom de Wet Werk en Bijstand zijn wethouders en raadsleden gevraagd naar hun opvattingen over de voorgestelde wetswijzigingen
om input te leveren voor de Tweede Kamerfractie. Hoe denken onze raadsleden en wethouders over de tegenprestatie en verhuisplicht en hoe zou een eventuele invulling
van deze termen eruit moeten zien?
Tevredenheidsonderzoek CLB en Lokaal Bestuur
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht heeft het CLB een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder zijn leden. Hebben we onze leden in de afgelopen
jaren kunnen geven waar zij naar op zoek waren? Over het algemeen waren de uitkomsten positief. Ruim 80 procent van de ondervraagden geeft aan gebruik te maken van
de diensten van het CLB en is hierover zeer tevreden (88 procent). Het tevredenheidsonderzoek is gecombineerd met het lezersonderzoek Lokaal Bestuur.
Lokaal aanbesteden
In najaar is Tom Plat als tijdelijk medewerker bij het CLB werkzaam geweest om een rapport te schrijven over sociaal verantwoord (lokaal) aanbesteden. Aanbesteden heeft
vaak de sfeer om zich heen van een technische en ingewikkelde oefening, een uitvoeringsvraagstuk, een regelkunstje. Het uiteindelijke pamflet (2014) geeft een basisuitleg,
best-practices en handvatten rondom het begrip aanbesteden.
Tevredenheidsmetingen
Voor verschillende activiteiten zijn tevredenheidsmetingen gedaan. Het Festival is apart geëvalueerd.
Databank wethouders

11

Het CLB beheert de databank voor kandidaat-wethouders en is partner in de landelijke scoutcommissie van de PvdA. Op de databank is verschillende keren een beroep
gedaan, vaak in samenwerking met het netwerk van oud-bestuurders.
Advies
Het CLB wordt regelmatig benaderd door leden met vragen op het terrein van het openbaar bestuur. Dit kunnen inhoudelijke vragen of vragen van procedurele aard zijn
Naast deze meer inhoudelijke adviezen wordt het CLB regelmatig benaderd door leden met vragen op het terrein van handelen en integriteit.
Kommer en kwel
Het CLB participeert in de Kommer en Kwel aanpak voor fracties en afdelingen waar de onderlinge problemen dermate zijn opgelopen dat er bemiddeld of ingegrepen dient
te worden. Door het inzetten van deskundige partijgenoten kunnen conflicten soms worden voorkomen of worden opgelost. Veel van de conflicten in 2013 stonden in
relatie tot de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen en de kandidaatlijsten.
CLB-zoek
Veel kennis zit in de praktijk. Door middel van de databank CLB-zoek kunnen alle leden van het CLB elkaar op een eenvoudige manier vinden en gebruik maken van elkaars
ervaringen en deskundigheid. De toegang tot clb-zoek is gekoppeld aan het hebben van een mijnpvda-account.
SGS
De Suze Groenewegschool organiseert de scholingsactiviteiten binnen de PvdA en ook voor de CLB-leden. Deze afspraak in met de verzelfstandiging van het CLB in 2009
gemaakt. Het aanbod voor de CLB-leden is de laatste periode ene grote bron van zorg geweest en aanleiding voor diverse gesprekken tussen PvdA en CLB. In juni 2013 heeft
het CLB een nieuw plan van eisen opgesteld waarin beschreven is welk aanbod en met welke criteria zou moeten worden ontwikkeld door de SGS voor het najaar 2013 en
2014. Desondanks zijn nieuwe ontwikkelingen zoals de decentralisaties waren aanleiding voor scholingsvraagstukken van de CLB-leden die uiteindelijk door het CLB zelf
opgepakt en waarvoor een aanbod is ontwikkeld. Eind 2013 is de gezamenlijke conclusie getrokken dat de inhoudelijke kennis bij de SGS onvoldoende is om in 2014 een
adequaat aanbod te kunnen ontwikkelen voor de CLB-leden. Voor 2014 betekent dit dat er voor de ontwikkeling van de leergangen voor de nieuwe raadsleden en
wethouders en andere scholingsactiviteiten die direct verbonden zijn aan de gemeenteraadsverkiezingen een tussenoplossing is gevonden. Gert Jan Leerink heeft daarvoor
een deeltijdaanstelling (21uur) en is ondergebracht bij het CLB. De kosten worden gedragen door de PvdA. Deze constructie is tijdelijk. In 2014 worden de gesprekken over
ene permanente oplossing voortgezet.
Overige scholingsactiviteiten: In het najaar zijn twee bijeenkomsten gehouden gericht op de programmabegroting en de mogelijkheden van beïnvloeding daarvan. In
oktober is er een workshop gehouden over het onderwerp grondexploitatie en de gevolgen van de financiële crisis. Het CLB was betrokken bij inhoudbepaling en uitvoering.
De bijeenkomsten voor nieuwe, in 2012 ingestroomde raadsleden en wethouders, heeft de SGS niet kunnen uitvoeren en zijn doorgeschoven naar begin 2013.
Overige overleggen binnen de PvdA
Het CLB participeert in het directeurenoverleg partijbureau en neveninstellingen.
Samen met het bestuurssecretariaat ondersteunt het CLB het sociaal netwerk.
De voorzitter van het CLB is adviserend lid van het partijbestuur.
Het CLB was vertegenwoordigd bij de politieke ledenraden en congressen.
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Het CLB heeft deelgenomen aan het inkoopbeleid, waardoor een aanzienlijke besparing bereikt kon worden op de drukkosten van Lokaal Bestuur. In 2013 wordt bezien of
verdere besparingen op andere onderdelen mogelijk zijn.
Het CLB nam ook deel aan het reorganisatietraject in de PvdA. Ofschoon het CLB als onafhankelijke neveninstelling hier niet rechtstreeks bij betrokken is, zal de
reorganisatie ook voor ons gevolgen hebben.
Communicatie
In 2013 zijn er 10 algemene nieuwsbrieven verzonden.
De CLB website is in 2012 volledig vernieuwd. Daarnaast is er toen een online ledenplatform aangemaakt waarom CLB-leden ervaringen en bestanden met elkaar kunnen
uitwisselen. Om deze discussies blijvend onder de aandacht te brengen bij de CLB-leden hebben we in 2013 een extra tool laten ontwikkelen waardoor CLB-leden één keer
in de twee weken een update ontvangen van het platform met de laatste ontwikkelingen in de discussies etc. Dit heeft voor meer activiteit op het platform gezorgd, maar
dit kan nog steeds verder verbeterd worden. In het afgelopen jaar heeft vooral de up-to-date informatie met betrekking tot de decentralisaties geleid tot een nieuwe
toestroom naar het platform. Inmiddels zijn bijna 700 leden actief op het Ledenplatform. Eind december zijn we een traject gestart om het ledenplatform klaar te maken
voor een grote groep nieuwe gebruikers na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Lokaal Bestuur
Ons maandblad Lokaal Bestuur wordt door de lezers zeer gewaardeerd, zo blijkt uit een enquête die in het najaar werd gehouden. 82 procent leest het blad vrijwel altijd of
meestal. Het ‘rode gevoel’, de informatie en leesbaarheid en toegankelijkheid scoren hoog. Vooral de dilemma’s en de column van Jacqueline Kalk zijn favoriet. Een kleine
meerderheid blijft Lokaal Bestuur het liefst in druk ontvangen. Vooral jongere lezers geven de voorkeur aan een digitale editie.
Dit jaar bracht Lokaal Bestuur voor het eerst twee themanummers uit. In april stond het Woningakkoord centraal. In september ging het over burgerparticipatie.

Publicaties in 2013
Wibautlezing : De verzorgingsstad: tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving
Van Waarde Lokaal: De politiek terug in de lokale politiek
Routekaarten decentralisaties
Pamflet ‘Krimp en de verkiezingen’
Pamflet ‘Jeugdzorg en de lokale PvdA’
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Bijlage 1
Toelichting bij de besteding van uren:
Besteding van de uren over de activiteiten:

Activiteit:
Eindredactie lokaal bestuur
Drukproeven, verzending
Netwerken functioneel
Netwerken regionaal
Netwerken inhoudelijk
Advies, individueel
Advies overig
Intern overleg PvdA (SGS, direct.ov, VZ
Intern overleg CLB
Bestuur
Actualiteit
Festival
Wethoudersdag
Burgemeestersdag
Statendag
Communicatie, website, nieuwsbrief
Werkgroepen
Onderzoek
Lokaal bestuur, art
Ledenadministratie
Secretariaat
Algehele leiding
Ziek
Verlof
Feestdag

totaal
1076
49,5
575,5
34
670,5
103
121,5
157
242,5
57,5
368,5
72
39,5
65,5
20
286
23,5
131
80,5
111
699,5
88,5
161
649,7
237,4

totaal planning

920
100
300
50
300
100
200
150
450
80
300
120
40
40
40
300
200
350
50
100
700
80
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Totaal

6120,6

4970

Toelichting op de afwijkingen planning en werkelijkheid bij meer dan 100 uur afwijking:
- Eindredactie Lokaal Bestuur – de introductie van twee thema nummers heeft een grotere tijdsinvestering gevraagd.
- Netwerken functioneel & inhoudelijk – de afwijking is verklaarbaar door het grote aantal bijeenkomsten met betrekking tot de decentralisaties
- Intern overleg CLB – van een wekelijkse stafvergadering zijn wij overgegaan naar een tweewekelijkse staf vergadering.
- Werkgroepen – werkgroepen zijn vervangen door regiegroepen. De uren voor de regiegroepen worden ondergebracht bij netwerken inhoudelijk.
- Onderzoek – Tom Plat en Gert-Jan Leerink hebben de onderzoeken voor hun rekening genomen. Deze uren vallen buiten de registratie.
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