SGP-Bestuurdersvereniging
De bestuurdersvereniging van de SGP (BSV) heeft als doel SGP-bestuurders en -politici te ondersteunen in
hun werkzaamheden. De BSV voorziet in de behoefte aan scholing van de lokale politici en heeft een
belangrijke rol in het onderhouden van netwerken binnen de SGP.

Bestuur
Het bestuur van de BSV bestaat op 31 december 2021 uit de volgende personen:
▪ drs. E.J. Nieuwenhuis Voorzitter, burgemeester Waddinxveen
▪ A.J. Flach MSc
Vicevoorzitter, wethouder gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
▪ ing. C. Verloop
Penningmeester, raadslid gemeente Tholen
▪ ing. J.J. van Burg MSc Bestuurslid, statenlid Zeeland
▪ ir. G.H. ten Bolscher
Bestuurslid (sinds 19/11/21), gedeputeerde Overijssel
▪ B.J. van Vreeswijk
Bestuurslid, heemraad waterschap Vallei & Veluwe
▪ G. van Leeuwen
Bestuurslid, wethouder Zaltbommel
▪ drs. J. Kloosterman
Bestuurslid, raadslid gemeente Apeldoorn
▪ drs. W.J. van Duijn
Bestuurslid, raadslid gemeente Katwijk

Personeel
Sinds 1 september heeft de bestuurdersvereniging een nieuwe coördinator in dienst. Gerard Wijland
vervult deze functie in opvolging van Vincent Holleman.
▪

Dhr. P.G. Wijland

Coördinator bestuurdersvereniging

Doelstellingen
De SGP heeft samen met haar geledingen voor de periode 2022-2024 een Integraal Strategisch Beleidsplan
(ISB) opgesteld. De daarin geformuleerde doelstellingen waar de BSV zich mee bezig houdt zijn:
1. vinden en vormen van talenten
2. dialoog met de samenleving
3. samen doordenken
Deze thema’s zijn de leidraad in de werkzaamheden om (potentiële) SGP-bestuurders en -politici te
ondersteunen en toe te rusten.

Activiteiten
De BSV heeft in 2021 verschillende activiteiten georganiseerd. Hoewel er veel digitaal heeft
plaatsgevonden, zijn er diverse zaken fysiek doorgegaan.
Bijeenkomsten (digitaal)
Onder andere:
▪ Vragenuurtje Corona toegangsbewijs (digitaal) + memo rondgestuurd
▪ Sessie Integraal Strategisch Beleidsplan, kansen voor BSV verzilveren
▪ Sessie ‘BSV in verkiezingstijd’ bij regiotour
▪ Jaarvergadering BSV, 48 leden aanwezig
▪ Overleg tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en
bestuurdersverenigingen (halfjaarlijks)
▪ Overleg tussen burgemeesters van SGP-huize rondom 2G-beleid
Masterclass burgemeesterschap
Al een jaar geleden ontstond het idee om een masterclass te organiseren voor SGP’ers die interesse
hebben in het ambt van burgemeester. Nadat de sessie eerder meerdere keren is verplaatst i.v.m. corona
kon deze nu wel doorgaan. Met zeven geïnteresseerden zijn we in gesprek gegaan met de Chef Kabinet
van de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, twee burgemeesters van SGP-huize en een
gemeentesecretaris. Een erg leerzame middag en avond!
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Wethouderspool
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur hebben we onze wethouderspool aangevuld met nieuw
talent. In de wethouderspool zitten mensen die interesse hebben in een wethouderspositie, maar in de
eigen gemeente niet direct kans maken, doordat er een goede SGP-wethouder is, of omdat de SGP te
klein is om coalitiepartner te zijn. Als er met de gemeenteraadsverkiezingen vacatures komen voor SGPwethouders zijn deze personen beschikbaar om buiten de eigen gemeente ingezet te worden.
Bestuurdersdag
Op 15 oktober waren de wethouders en burgemeesters met hun partner uitgenodigd voor de halfjaarlijkse
bestuurdersdag. We waren te gast in de gemeente Zaltbommel bij onze wethouder Gijs van Leeuwen.
Deze dagen vervullen een belangrijke rol in het interne bestuurdersnetwerk van de partij.

Tot slot
Dank voor uw interesse in de SGP-Bestuurdersvereniging. Voor meer informatie over de
bestuurdersvereniging kunt u terecht op www.sgp.nl/BSV.
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