Informatie CDA
Bestuurdersvereniging

Wat is de CDA Bestuurdersvereniging?
De CDA Bestuurdersvereniging (BSV) is de vereniging 
van 
en voor lokale, regionale en
provinciale CDApolitici. De CDA BSV ondersteunt deze politici bij de uitoefening van hun
functie. 
Herkenbaarheid van bestuurders en volksvertegenwoordigers namens het CDA is
daarbij het belangrijkste streven. De hoofddoelstelling is om ‘
de toepassing te bevorderen
van de christendemocratische beginselen bij het besturen van gemeenten, provincies en
andere lokale en regionale publiekrechtelijke lichamen’
.
De CDA Bestuurdersvereniging helpt CDApolitici op alle bestuursniveaus om
het CDAgedachtegoed te vertalen naar de dagelijkse beleidspraktijk
en hen te ondersteunen bij een authentieke CDAaanpak in hun functie.
Wie zijn er lid van de CDA Bestuurdersvereniging?
Alle leden van de CDAfracties én CDAbestuurders in de Provinciale Staten, gemeenten en
het algemeen bestuur van het waterschap zijn verplicht lid van de CDA BSV. Het CDA hecht
aan herkenbare en onderscheidende CDApolitici op alle bestuursniveaus. Dit betekent dat
lokale, provinciale en waterschapsbestuurders het CDAgedachtegoed moeten kunnen
vertalen naar de dagelijkse beleidspraktijk en als leidraad nemen in hun besluitvorming. Het
is de kerntaak van de CDA BSV de leden hiervoor kennis en richting te geven.
Andere functionarissen in het openbaar bestuur, zoals burgemeesters, Commissarissen van
de Koning, Kamerleden, griffiers en bestuursleden kunnen ook lid worden van de CDA BSV.
Voor hen is het lidmaatschap niet statutair gekoppeld aan hun functie. Daarnaast heeft de
CDA BSV ook buitengewone leden die geen politieke functie (meer) hebben, zoals
oudwethouders of afdelingsvoorzitters. Zij hebben dezelfde rechten als andere leden, maar
hebben geen stemrecht bij de algemene ledenvergadering.
Wat doet de CDA Bestuurdersvereniging?
De dienstverlening van de CDA BSV heeft als belangrijkste doelen: politieke profilering,
meningsvorming, netwerken, informeren en belangenbehartiging.
De CDA BSV biedt de volgende p
roducten:
➔ Digitale nieuwsbrief: met de BSV nieuwsbrief houdt de CDA BSV haar leden op de
hoogte van activiteiten en informeert haar leden over ideeën en thema’s waarmee
CDApolitici kunnen profileren.

➔ Bestuursforum: leden van de BSV ontvangen acht keer per jaar het blad Bestuursforum
waarin relevante actuele thema’s worden belicht en CDApolitici beschrijven hoe zij de
christendemocratische beginselen toepassen in hun praktijk.
➔ Online:
◆
De website 
cda.nl/bsv
: op de website staat actueel nieuws en
achtergrondinformatie over diverse beleidsterreinen. Daarnaast staan er veel
inspirerende voorbeelden van CDA’ers uit het hele land. In de databank staan
ingediende moties en initiatieven van CDAfracties.
◆
Twitter: @CDA_BSV
◆
Vragen via de mail: bsv@cda.nl
➔ CDV (Christen Democratische Verkenningen, uitgave van het Wetenschappelijk
Instituut) + toegang tot het digitaal archief
➔ Digitaal alle rapporten en uitgaven van het Wetenschappelijk Instituut.
➔ Handreikingen: de CDA BSV publiceert regelmatig praktische handreikingen om de
leden te ondersteunen bij hun werk.
Daarnaast is de BSV een 
netwerkorganisatie
met:
➔ Provinciale BSVafdelingen waar activiteiten en discussiebijeenkomsten worden
georganiseerd, zoals leeskringen, discussieavonden en themabijeenkomsten.
➔ Bijeenkomsten over actuele thema’s en voor bijvoorbeeld jonge CDApolitici,
burgemeesters, Statenleden en waterschapsbestuurders.
➔ Klankbordgroepen gericht op diverse actuele thema’s, zoals duurzaamheid,
Omgevingswet en WMO, waarbij regelmatig Tweede Kamerleden worden uitgenodigd.
Ook voor individuele vragen of advies kunnen CDApolitici terecht bij de CDA BSV.

CDA Bestuurdersvereniging
Buitenom 18
Postbus 30453
2500 GL Den Haag
070 3424892 (ma, di, do)
bsv@cda.nl
www.cda.nl/bsv

