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Dag collega’s
 
De raad van Stadskanaal heeft eind vorig jaar een ongekende stap gezet. Hij heeft, na jaren
bezuinigen, een niet-sluitende begroting vastgesteld.
 
Die beslissing heeft inmiddels de nodige indruk gemaakt. Ook vanuit een wetenschappelijk
invalshoek is dit een thema dat aandacht verdient. De steeds verdergaande globalisering
zorgt er namelijk voor dat in Europa de kloof tussen krimpregio’s en bruisgebieden steeds
groter wordt.
 
Tegen die achtergrond wordt er op dinsdag 2 februari a.s. in een studio in Groningen een
tafelgesprek georganiseerd met professor Caspar van den Berg, professor Bettina Bock,
professor Douwe Jan Elzinga en de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. Het
gesprek wordt geleid door Janine Abbring.
Het gaat daarin over de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein op de
financiële positie van regionale gemeenten. 
 
De uitzending is te volgen via https://vimeo.com/500422747 
We waarderen het als u deze vooraankondiging onder de aandacht van de leden van uw
raad en het college in uw gemeente brengt.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Koen Willems
raadsgriffier 
0599 – 631 603
06 – 278 323 81
K.Willems@stadskanaal.nl
 

 

 
 

 

 
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk dit
aan de afzender te melden. De gemeente Stadskanaal staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste
en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
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