vooraankondiging mini-symposium

"de veranderende rol van de overheid"
22 april 2016
Doelgroep
Burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers.
Wanneer
vrijdag 22 april 2016 van 9.30 tot 13.00 met aansluitend een broodje.
Waar
De workshop vindt plaats in het provinciehuis van Zuid-Holland (Zuid-Hollandplein 1, 2596
AW te Den Haag).
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 20 burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers komt u op een
reservelijst.
Inhoud en achtergrond
Inwoners, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven verlangen een responsieve overheid.
Hoeveel ruimte nemen en krijgen inwoners, 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 en organisaties? Welke plek geeft u
inwoners, maatschappelijke initiatieven en bedrijven binnen uw eigen besluitvorming?
Wie is leidend in de dialoog met de buitenwereld: raad, college of ambtenaren?
En wat is de rol van de driehoek bij dit type processen?
Hierover organiseert de Vereniging van Griffiers samen met de Vereniging van
Gemeentesecretarissen, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de provincie
Zuid-Holland en Petra Habets Advies & Ontwikkeling een mini-symposium voor griffiers,
gemeentesecretarissen en burgemeesters.
Programma
Na een welkom door commissaris van de koning Jaap Smit vindt de aftrap plaats door prof.
Paul Dekker van het Sociaal Cultureel Planbureau en provinciesecretaris Jan Herman de
Baas.
Hierna gaat u met elkaar in gesprek over dilemma's bij maatschappelijke initiatieven. Deze
worden gepresenteerd door Loes Bakker, secretaris/directeur a.i. samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland, Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Zaanstad, Edo Haan, burgemeester
Maassluis, Jolien Houtman, raadsgriffier Nieuwegein, Thea de Mik, raadsgriffier Capelle
aan den IJssel en Jaap Paans, burgemeester Alblasserdam. Tenslotte volgt een
inspirerende afsluiting door prof. Herwig Reynaert van de Universiteit van Gent.
De Vereniging van Griffiers in samenwerking met:

