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VNG
Overijssel-dag

Burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en gasten zijn van harte welkom
op de VNG Overijssel-dag op vrijdag 24 mei in het Ontmoetingscentrum in Wierden
(Spoorstraat 7).
Wij horen graag of je aanwezig bent. Je kunt je tot 17 mei (laten) aanmelden door op
de onderstaande aanmeldbutton te klikken.

KLIK OP DEZE BUTTON OM JE AAN TE MELDEN

De maatschappelijke impact van de energietransitie: is de
opgave een uitdaging of utopie?
Jij bent er toch ook bij tijdens de VNG Overijssel-dag op 24 mei 2019? Het wordt
een dag die bestuurlijk Overijssel niet mag missen!
De geweldige opkomst, de levendige discussies op tal van onderwerpen én de uitgelezen
kans om te netwerken op de allereerste VNG Overijssel-dag vorig jaar zijn aanleiding om
dit jaar opnieuw een VNG Overijssel-dag te organiseren. De dag staat in het teken van het
uitbreiden en opfrissen van jouw netwerk, inhoudelijk verdiepen, inspiratie opdoen en het
goede gesprek. Onze Algemene Ledenvergadering is onderdeel van het programma.
Hetzelfde geldt voor de bijeenkomsten van de platforms Financieel, Sociaal en Ruimtelijk
Domein.

Rode draad in het programma is de maatschappelijke impact van de energietransitie.
Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), gaat dit keer
níet in op de technische kant van het Klimaatakkoord. Hans neemt ons juist mee in de
maatschappelijke transitie. Hoe laat je deze maatschappelijke opgave landen bij
inwoners? Hoe pakken we deze opgaven bestuurlijk aan? Hoe voer je een goede dialoog
in het gebied? Opleggen of uitnodigen? Participatieve overheid versus de opgave.

Open platforms: je bent van harte welkom
Voorafgaand aan de VNG Overijssel-dag komen de platforms Financieel, Sociaal en
Ruimtelijk Domein bijeen. Dit keer is het een “open platform”: wil je graag een kijkje
in de keuken nemen bij één van onze platforms?
Vanaf 9.00 uur zijn belangstellenden en deelnemers van de platforms van harte
welkom en staan koffie, thee en de inmiddels ‘beroemde’ koeken klaar. Ieder
platform vergadert van 9.30 uur tot 11.00 uur.

Voorprogramma
9.00 uur
Een warm welkom voor belangstellenden en platformdeelnemers met
koffie, thee en wat lekkers
9.30 uur
De platforms Financieel, Sociaal en Ruimtelijk Domein vergaderen

Hoofdprogramma
10.45 uur
Inloop en een goede start van de VNG Overijssel-dag met koffie,
thee en wat lekkers
11.15 uur
Welkom en opening door Martijn Dadema, voorzitter VNG Overijssel
11.25 uur
Het woord is aan Hans Mommaas: uitdaging of utopie? Met bespiegelingen van diverse
personen, waaronder Andries Heidema (Commissaris van de Koning)
12.30 uur
Een heerlijke lunch en een goed gesprek
13.30 uur
Algemene Ledenvergadering VNG Overijssel
13.40 uur
Is er al een nieuw college van GS?
Commissaris van de Koning Andries Heidema praat je bij
13.50 uur
Klimaatbingo: met welke prijs ga jij naar huis?
14.00 uur
In gesprek met Pieter Jeroense, plv. algemeen directeur van de VNG, over het
Klimaatakkoord en andere actuele thema’s ter voorbereiding op de Algemene
Ledenvergadering van de VNG op 5 juni in Barneveld
14.30 uur
Tijd om af te sluiten met een borrel
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