Uitnodiging interactieve thema-avond dinsdag 20 februari 2018 in Zwolle
Collegeakkoorden of raadsakkoorden: ‘Formeren, zo kan het ook!’
De gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 komen steeds dichterbij. En daarmee
ook het moment dat raadsfracties met elkaar in gesprek gaan over het formeren van een nieuwe
coalitie en een daaraan gekoppeld akkoord.
Tegen die achtergrond organiseert VNG Overijssel samen met het landelijke programma ‘Lokale
Democratie in Beweging’ een bijeenkomst rondom het thema ‘Formeren, zo kan het ook!’.
Op 20 februari worden alternatieve vormen van formeren belicht met bijvoorbeeld een
samenlevingsakkoord, een maatschappelijk akkoord of democratische akkoord tot gevolg.
Wat zijn de voordelen of nadelen hiervan boven een traditioneel coalitieakkoord?
Sprekers:
o
o
o

Hans Alberse, trainer ‘Versterken lokale democratie’ en oud burgemeester, wethouder
en raadslid, neemt u mee in deze zoektocht;
Yolanda Adel, werkzaam bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), zal een
toelichting geven op het onderzoek dat de ROB momenteel doet naar verschillende
praktijkvoorbeelden;
Frank Speel, programmamanager Lokale Democratie in Beweging zal als
avondvoorzitter en gespreksleider fungeren.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst is er uiteraard volop gelegenheid voor discussie en vragen.
Wanneer:
Ontvangst:
Aanvang:
Afsluiting:
Waar:

Dinsdag 20 februari 2018
19.00 – 19.30 uur
19.30 uur
22.00 uur met na afloop een drankje
Stadhuis Zwolle (raadzaal)

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle burgemeesters, wethouders, raadsleden,
gemeentesecretarissen en griffiers met belangstelling voor vernieuwing van de lokale democratie.
Voor wat betreft de raadsleden: lijsttrekkers of (aanstaande) fractievoorzitters nemen het voortouw bij
het formeren en bepalen hoe het proces gaat lopen. Zeker voor hen is dit een interessante avond.
Via de secretariaten van de 11 andere provinciale VNG afdelingen worden eveneens de
burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers uit de andere provincies
uitgenodigd.
Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar monique.kortwijk@vng.nl
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Parkeren en bereikbaarheid
Het Stadhuis staat in de binnenstad van Zwolle (Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle)
https://www.zwolle.nl/bestuur/contact-gemeente-zwolle/bezoek-ons/naar-het-stadhuis
Meer informatie
Over het programma ‘Lokale democratie in beweging’ http://www.lokaledemocratieinbeweging.nl/
Over VNG Overijssel www.vngoverijssel.nl

Met vriendelijke groet,
Namens Lokale Democratie in Beweging, Frank Speel
Namens VNG Overijssel,

Gerla Struik en Ida van den Enk
Bestuursbureau VNG Overijssel
Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte
vngoverijssel@raalte.nl

