Welkom bij het
Centrum voor
Lokaal Bestuur!
Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de Partij van de Arbeid.
Als netwerkorganisatie brengen wij onze leden
in contact met elkaar, met politici in de andere
bestuurslagen en de Tweede Kamer. Het CLB is
een platform voor discussie en meningsvorming.
Het binden en verbinden van mensen en hun
kennis en ervaringen is onze core business.
Als volksvertegenwoordiger of bestuurder van
de PvdA in gemeente, provincie of waterschap,
ben je automatisch lid van het CLB. Aspirant
volksvertegenwoordigers en -bestuurders of
PvdA-leden die dit geweest zijn, kunnen buitengewoon lid worden. In deze folder maak je
kennis met de werkzaamheden van het CLB.
We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen
op één van onze activiteiten.
Leen Verbeek, voorzitter Centrum voor Lokaal Bestuur
Jacqueline Kalk, secretaris Centrum voor Lokaal Bestuur

Netwerken
Het CLB beschikt over veel inhoudelijke netwerken (bijvoorbeeld het sociale domein
en volkshuisvesting) en functionele netwerken (fractievoorzitters, burgemeesters,
jonge politici, oud-bestuurders). Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kunnen
hier nieuwe netwerken bij komen. Voor zowel de inhoudelijke als functionele netwerken organiseert het CLB bijeenkomsten. Daarnaast realiseert het CLB elk jaar speciale
projecten, zoals Van Waarde lokaal.

email

Bestuurders en volksvertegenwoordigers kunnen in regionaal verband ook zelf netwerkactiviteiten organiseren voor lokale, provinciale en waterschapspolitici van de
PvdA. Het CLB verstrekt hiervoor
subsidies en denkt graag mee over
de inhoud en opzet van activiteiten.
De subsidie is aan te vragen via
Marije Eleveld (Ede):
onze website www.lokaalbestuur.nl
Daarnaast organiseren we:
- De jaarlijkse Wibautlezing
- Een wethoudersdag
- Een burgemeestersdag
- Het Festival van het Binnenlands Bestuur
- Een provincie- en waterschapsmiddag

‘Het aanbod vanuit het CLB wordt steeds

uitgebreider en de bijeenkomsten zijn inspirerend. Vooral de interactie tussen lokaal
bestuur en de Haagse politici is erg goed.’

Wat doen wij nog meer?
Advisering
Het geven van persoonlijke adviezen is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van het CLB. Voor zowel inhoudelijke, procedurele als juridische vraagstukken
kun je bij het CLB terecht.
Ontwikkeling en publiceren van standpunten
Het CLB draagt bij aan meningsvorming binnen de PvdA. Dit doet we onder andere
door het opstellen van een basisverkiezingsprogramma, pamfletten en het publiceren
van artikelen. In de afgelopen jaren zijn er onder andere pamfletten verschenen over
intensieve veehouderij, jeugdzorg en de ongedeelde stad. Daarnaast verschijnt er
jaarlijks een Wibautlezing.
Praktijkgericht onderzoek
Regelmatig doet het CLB onderzoek. Zo wordt de verkiezingsuitslag geanalyseerd.
Ook hebben we in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het wethouderssocialisme en het politieke gehalte van de besluitvorming in de waterschappen.
In samenwerking met de Tweede Kamerfractie is onderzoek verricht naar spookraadsleden, Rekenkamers en de dualiseringscorrectie.

Opleidingen en communicatie
Opleidingen
De opleidingen van de PvdA zijn ondergebracht bij de Suze Groenewegschool.
Het CLB heeft afspraken met de Suze Groenewegschool over het opleidingsprogramma speciaal voor CLB-leden. Naast een standaard aanbod van leergangen,
waaronder de Wibautleergang voor nieuwe raadsleden, heeft het CLB de afgelopen jaren een aantal inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd over gemeentefinanciën, grondpolitiek en de decentralisaties. Verder worden er bijeenkomsten
gehouden voor onder meer jonge politici en wethouders.
Communicatie
Op onze website www.lokaalbestuur.nl hebben we een eigen netwerk- en discussieplatform. In deze veilige online omgeving kunnen alle CLB-leden met elkaar
discussiëren, documenten uitwisselen en gebruik maken van een database met
moties en schriftelijke vragen. We willen je van harte uitnodigen om hier eens
rond te kijken en met je collega-PvdA’ers in discussie te gaan, ervaringen uit te
wisselen en kennis op te doen. Op het platform kun je ook je portefeuille invullen
zodat we je gericht kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten. Heb je nog geen mail
ontvangen om in te loggen op het platform laat het dan even weten via
clb@pvda.nl

Ook ons maandblad Lokaal
Bestuur verschijnt 10 keer
per jaar. Je ontvangt het
als CLB-lid gratis.
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Het CLB geeft 10 keer per jaar een nieuwsbrief uit met een compact overzicht van
al onze bijeenkomsten en overige activiteiten.
Rinus van Schie (Westervoort):
‘Complimenten voor de altijd lezenswaardige
Lokaal Bestuur die ik ontvang. Ook fotografie
en vormgeving zijn van een prima niveau.
Het rode nietje is van het begin af een
vondst geweest.’

Contact
Centrum voor Lokaal Bestuur
Postbus 1310
1000 BH Amsterdam
clb@pvda.nl
020-5512205
www.lokaalbestuur.nl

Je kunt het CLB ook volgen op Twitter via
www.twitter.com/lokaalbestuur

