Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Bus, CGM (Cecile)
Griffie3
FW: Herinnering bestuurdersdag VZHG op 23 april
dinsdag 13 april 2021 10:21:49

Van: VNG Connect <vngconnectcongressen@vng.nl>
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 09:50
Aan: Bus, CGM (Cecile) <CGM.Bus@Papendrecht.nl>
Onderwerp: Herinnering bestuurdersdag VZHG op 23 april

Bestuurdersdag van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten | vrijdag 23 april
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Herinnering
Bestuurdersdag VZHG op 23 april

De Kracht van de Samenleving

Beste genodigde,
Op vrijdag 2 april heeft u van ons de uitnodiging ontvangen voor de digitale
bestuurdersdag van de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten op 23 april. Wij
hebben een boeiend interactief programma voor u samengesteld met
interessante sprekers en actuele onderwerpen. Heeft u zich hier al aangemeld?
Als u dit nog niet heeft gedaan, dan kan dit via onderstaande link.

INSCHRIJVEN
Programma
09.00 uur Introductie en welkom door Robbert-Jan van Duijn, burgemeester
gastgemeente Nieuwkoop
09.10 uur Toespraak Commissaris van de Koning, Jaap Smit
09.20 uur Tafelgesprek ‘De Kracht van de Samenleving’.
De gemeente Nieuwkoop neemt u aan de hand van drie
praktijkvoorbeelden mee in de ‘Kracht van de Samenleving’.
Aan de hand van stellingen dagen we u uit om uw standpunt te laten
weten. Vervolgens wordt aan tafel over de drie initiatieven
doorgepraat.
10.15 uur Korte pauze
10.25 uur ALV en aansluitend Podiumgesprek.
Tijdens de ALV neemt Klaas Tigelaar de jaarstukken 2020 met u
door als ook de begroting 2022.
Vervolgens start een podiumgesprek over het thema “Wonen”.
Deelnemers aan het gesprek zijn:
- Marleen Damen, wethouder in Leiden en lid van de Taskforce
Wonen en Zorg
- Robin Paalvast, wethouder in Zoetermeer
- Monique Brewster, directeur Woonforte
Het gesprek staat onder leiding van Emile Jaensch, burgemeester
van Oegstgeest.
U wordt gevraagd om actief op vragen te reageren.
Ook kunt u zelf vragen stellen of uw mening geven via de
chatfunctie.
11.30 uur Korte pauze.
Tijdens de pauze kunt u de film bekijken over het Manifest “Samen
aan de slag … naar een bestuurlijke agenda voor Zuid-Holland”.

11.40 uur Parallelle themasessies met mogelijkheden voor netwerken met
college-bestuurders. U kunt zich aanmelden voor een van deze
themasessies:
Het onderzoeksrapport ‘roeien met te korte riemen’
met Floor Vermeulen, lid van het college van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland.
Deelnemers aan de sessie zijn:
- Marja van Bijsterveld, burgemeester van Delft
- Leonard Geluk, algemeen directeur VNG
De sessie staat onder leiding van Christiaan van der
Kamp, burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en vice-voorzitter
van de VZHG.
De Groeiagenda Zuid-Holland
met Linco Nieuwenhuyzen, secretaris EBZ en manager strategie bij
Innovation Quarter
Deelnemers aan de sessie zijn:
- Paul Dirkse, wethouder in Leiden
- Armand van de Laar, wethouder in Rijswijk
De sessie staat onder leiding van Wim Hoogendoorn, secretarisalgemeen directeur van de MRDH.
Betrouwbare overheid
met Nathan Ducastel, directeur/bestuurder van VNG Realisatie en
directeur Beleid van de VNG
Deelnemers aan de sessie zijn:
- Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht
- Arno van Kempen, wethouder in Teylingen en bestuurslid van de
VZHG
De sessie staat onder leiding van Klaas Tigelaar, burgemeester van
Leidschendam-Voorburg en voorzitter van de VZHG.
12.30 uur Presentatie gastgemeente 2022
12.40 uur Afsluiting door Robbert-Jan van Duijn

Zet in mijn agenda

Deze uitnodiging is verstuurd naar de secretarissen en griffiers van de ZuidHollandse gemeenten, met het verzoek deze uitnodiging te verspreiden naar uw
burgemeester en wethouders en raadsleden.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur VZHG en het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Nieuwkoop,
Robbert-Jan van Duijn, burgemeester
Klaas Tigelaar, voorzitter VZHG
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