Uitnodiging Raadsledencarrousel
Maandag 10 september 2018 vanaf 19.00 uur in het Stadhuis te Leeuwarden
Samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Friese kring van Griffiers organiseert de Vereniging
van Friese Gemeenten een raadsledencarrousel. Aan het begin van deze nieuwe raadsperiode praten wij u graag bij
over actuele onderwerpen voor de komende raadsperiode. De volgende vragen staan centraal in onze workshops:
A. Wat zijn de actuele demografische gegevens voor Fryslân en wat betekent dit voor onze voorzieningen?
B. Hoe reageert u op initiatieven uit de samenleving en hoe betrekt u burgers bij de gemeentelijke politiek?
C. Hoe houdt u grip op de Gemeenschappelijke Regelingen?
Laat u bijpraten over landelijke en lokale ontwikkelingen van bovenstaande onderwerpen, train uw vaardigheden en
wissel ervaringen uit met collega-raadsleden uit de regio.

PROGRAMMA
19.00 – 19.15 uur
19.15 – 19.30 uur
19.30 – 20.30 uur
20.30 – 20.35 uur
20.35 – 21.35 uur
Vanaf 21.35 uur

Ontvangst met koffie/thee
Welkom met introductie VFG en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
Workshopronde 1
Wisselen van workshop
Workshopronde 2
Afsluiting met drankje

DOELGROEP
Raadsleden, commissieleden, steunfractieleden en fractiemedewerkers. Ook statenleden, griffiers en griffiemedewerkers zijn van harte welkom.

OPTIES WORKSHOPS
A. Demografische ontwikkelingen in Friesland door Prof. Dr. Tialda Haartsen (Adjunct Professor Rurale
Geografie, RUG)
B. Participatiedemocratie en het betrekken van burgers door Joop Hofman (Eigenaar Rode Wouw)
C. Grip op Gemeenschappelijke Regelingen door Laurens Vellekoop en Jeroen Boot (Berenschot)
Bij inschrijving kunt u aangeven welke twee workshops u wilt volgen!

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden tot 27 augustus a.s. via vfg@vfg-fryslan.nl. Deelname is kosteloos. Graag bij uw aanmelding
vermelden: naam, e-mailadres, gemeente en de twee workshops van uw keuze. Ongeveer een week voor aanvang
van de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met een programma en een routebeschrijving.

LOCATIE
Stadhuis Leeuwarden, Hofplein 38 8911 HJ te Leeuwarden

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Afke Zijlstra (azijlstra@vfg-fryslan.nl of 058-2334053)

