Samenwerken als Overijssel
Wie ben/ken jij in Overijssel?
Jij bent er toch ook bij tijdens de VNG Overijssel-dag op 6 juni? Het wordt een dag die bestuurlijk Overijssel
niet mag missen!
De VNG Overijssel-dag is nieuw. De dag staat, in aansluiting op de gemeenteraadsverkiezingen,
in het teken van kennismaken, inhoudelijk verdiepen en het goede gesprek. Kennismaken met de thema’s
die op ons afkomen, met collega-bestuurders én met jezelf. Daarnaast presenteert VNG Overijsel zichzelf.
Rode draad in het programma is het Interbestuurlijk Programma (IBP). Jantine Kriens, algemeen directeur
van de VNG, informeert ons over het proces van het IBP, maar hoort ook graag onze opvattingen, onze
lokale praktijk en onze behoeften ten aanzien van proces en inhoud.
De Algemene Ledenvergadering is onderdeel van het programma, net zoals de eerste bestuurlijke
bijeenkomst van de platforms Financieel, Sociaal en Ruimtelijk Domein. Uiteraard voorziet de dag ook in
voldoende tijd en gelegenheid om te netwerken en te ontmoeten.

Uitnodiging
Burgemeesters, wethouders, secretarissen en griffiers zijn van harte welkom op de VNG Overijssel-dag op
woensdag 6 juni in gemeenschapscentrum Elckerlyc in Luttenberg. De inloop met koffie en thee is vanaf
10.30 uur. Om 11.00 uur opent Martijn Dadema, voorzitter van VNG Overijssel, de VNG Overijssel-dag.

Programma
10.30 uur
11.00 uur
11.05 uur
11.15 uur
11.25 uur
11.40 uur
12.00 uur
12.45 uur

Inloop met koffie of thee en wat lekkers
Ontvangst en opening door Martijn Dadema, voorzitter VNG Overijssel
Algemene Ledenvergadering
Aan de slag met Gerla Struik; ‘Energie en jij; wanneer ben jij blij?’
Film kijken…’VNG Overijssel, daar wil je ván zijn’
Presentatie IBP door Jantine Kriens, algemeen directeur VNG
In gesprek met Jantine: wat speelt en leeft er in Overijssel als het gaat om IBP
Lunch en het goede gesprek

Vervolgprogramma (specifiek voor wethouders / platformdeelnemers)
13.30 uur
14.30 uur
14.45 uur

In 3 groepen uiteen: overleg platforms Financieel, Sociaal en Ruimtelijk Domein
2 minute-pitch per domein: wie wordt voorzitter en wat is als eerste geagendeerd?
Tijd voor een borrel

Meld je aan!
Wij horen graag of je 6 juni 2018 aanwezig bent.
Je kunt je tot 30 mei (laten) aanmelden door een e-mail te sturen naar VNGoverijssel@raalte.nl

