Beleidsplan 2019-2021
INLEIDING
Het partijbestuur heeft formeel tot taak:
a. het dagelijks bestuur van de partij te voeren;
b. de politieke meningsvorming, het debat en de standpuntbepaling door de leden te
organiseren en te faciliteren;
c. politiek talent te scouten en te ontwikkelen.
DOELEN
Het bestuur heeft zich voor de periode 2019/2021 voorgenomen:
a. om in het verlengde van de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een
“permanente” campagne te voeren en zo leden en potentiële stemmers in Cuijk meer te
binden. Aandacht voor signalen uit de samenleving, voeling houden met hoe acties en
standpunten overkomen, in dialoog zijn en blijven zijn daarbij noodzakelijk.
b. Vooruitlopend op de geplande gemeentelijke herindeling afdelingen van Liberaal LVC op te
richten in de verschillende fusiegemeenten, dan wel nauwe samenwerking te organiseren
met bestaande ‘gelijkgestemde’ partijen
INSTRUMENTEN
1. Algemene ledenvergadering (ALV)
De ALV kent een min of meer vaste agenda: Notulen voorgaande ALV, (financieel) jaarverslag,
begroting komende jaar, bestuursverkiezing en mededelingen uit het bestuur, vragen vanuit de
leden.
De ALV is openbaar, echter alleen leden hebben stemrecht. DE ALV wordt afgesloten met een
‘Politiek Café’ (zie punt 2)
2. Politiek Café
De openbare algemene ledenvergaderingen worden afgesloten met een ‘politieke café’, gericht
op:
- de politieke meningsvorming, het debat en de standpuntbepaling door (potentiële) leden te
organiseren en te faciliteren
- (potentiële) leden en kiezers op een laagdrempelige wijze nog meer te binden.
- Scouten van politiek talent
3. Liberale zaterdagen
Meerdere zaterdagen per jaar spreken wij op straat met onze inwoners. Hiermee willen wij
directe input ophalen voor actuele onderwerpen, de betrokkenheid met onze inwoners
vergroten en ook het gedachtengoed van Liberaal LVC onder de aandacht brengen. Daarnaast

vernemen we zo ook wat er nog meer leeft onder onze inwoners en kunnen daar waar
mogelijk actie opnemen

4. Bedrijfs- / instantie bezoeken
Doel: Leden laten kennis nemen van bedrijven / instanties die een belangrijke bijdrage leveren
aan o.a.: - leefbaarheid bevorderen
- nieuwe ontwikkelingen t.a.v. bijvoorbeeld duurzaamheid
- werkgelegenheid genereren
5. Open fractievergaderingen
Doel binding en publiciteit. Laagdrempelige manier om in contact te komen voor fractie en
leden/belangstellenden. De fractievergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.
6. Communicatie/publiciteit
Doel is geïnteresseerden informeren, zichtbaarheid en continuïteit. Belangrijk om de goede
contacten die we nu met de lokale media hebben, te behouden en uit te breiden.
Communicatiemiddelen: Facebook, Twitter, Nieuwsbrief, Website. Artikelen, advertenties en
aankondigingen in plaatselijke media (krant en web) Voor de grote lijn en continue aandacht
zijn veel tijd en specifieke marketing-achtige kwaliteiten nodig.
7. Samen met anderen
Met de blik naar buiten richten we ons ook op samenwerking van externe partners.
Samenwerken met maatschappelijke organisaties, met lokale afdelingen van omringende
gemeenten en samenwerken rondom bepaalde thema’s met andere politieke partijen en
dorpsraden binnen de gemeente Cuijk; daar geven we vorm aan door o.a. zelf thema’s op te
pikken en anderen uitnodigen om mee te doen, aan te haken bij activiteiten van anderen of
samen iets te organiseren zoals bv politiek café.
8. Heidagen
1 x per jaar wordt er een heidag georganiseerd voor fractie en commissieleden gericht
teambuilding/samenwerking en ontwikkelen van vaardigheden
9. Opleiding Lokale Politiek
Met enige regelmaat worden een aantal opleidingsdagen ‘Lokale politie’ georganiseerd.
Indien daar voldoende interesse voor is, zullen deze sessies met tussenposen van 1 tot 3 jaar
herhaald worden.
FRACTIE EN BESTUUR
Fractie en bestuur informeren elkaar, houden contact en stemmen thematische prioriteiten en
activiteiten met elkaar af. Uitwisseling vindt plaats op bestuursvergaderingen. Hierbij zijn een
fractielid en wethouder zoveel mogelijk aanwezig. Bij vergaderingen van de steunfractie zijn een
of meerdere bestuursleden aanwezig.

