
 

 

 
 

vooraankondiging mini-symposium "de veranderende rol van de overheid" 
 10 december 2015 

 
Doelgroep 
Burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers. 
 
Wanneer 
donderdag 10 december 2015 van 17.30 (inloop), met om 18.00 
start van het programma tot 21.00 (einde programma). 
 
Waar 
De workshop vindt plaats in het gemeentehuis van Almelo. 
 
Aanmelden 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan door 
het sturen van een mail naar inspiratie@petrahabets.nl. Ca. een 
week na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Let op, na de 
eerste 25 burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers komt u op een reservelijst.  
 
Inhoud, achtergrond en sprekers 
De gemeentelijke overheid is in beweging. Zij trekt zich enerzijds terug door taken af te 
stoten en schaalt via fusies en samenwerking op naar een veelheid aan bestuurlijke niveaus 
die verder van de burger af staan.  
Tegelijkertijd verlangen burgers een responsieve overheid. 
Hoeveel ruimte nemen en krijgen burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen voor 
eigen initiatieven? Hoeveel gezag en zeggenschap wil de gemeente voor zichzelf 
behouden? 
Hoe reageert u als bestuur op initiatieven van inwoners? 
Welke plek geeft u inwoners, maatschappelijke initiatieven en bedrijven binnen uw eigen 
besluitvorming? 
Hoe kijken maatschappelijke partners aan tegen de overheid in dit soort processen? 
Wie is leidend in de dialoog met de buitenwereld: raad, college of ambtenaren? 
 
Hierover organiseert de Vereniging van Griffiers samen met de Vereniging van 
Gemeentesecretarissen, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de gemeente 
Almelo en Petra Habets Advies & Ontwikkeling een mini-symposium voor griffiers, 
gemeentesecretarissen en burgemeesters.  
 
Programma 
De aftrap vindt plaats door Willem Wijntjes (vmlg. voorzitter commissie BBV & oud raadslid) 
en Henk Huitink (wegbereider regionale samenwerking U10).  
Hierna gaan we in debat onder leiding van Jan Eshuis (gemeentesecretaris van  Hengelo), , 
Arthur ten Have (griffier van Zwolle), Adriaan Hoogendoorn (burgemeester van 
Oldebroek) en Corrie Steenbergen (griffier van Almelo). 
De afsluiting vindt plaats door Renée Wiggers (provinciegriffier Overijssel).  
 
Wij hopen u 10 december te mogen begroeten in Almelo.  
 
De Vereniging van Griffiers in samenwerking met:  

 

http://www.griffiers.nl/

