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A.van Beerendonk - Uitnodiging VNG Magazine Debat on tour
Van:
CS-VNG <cs@vng.nl>
Datum:
4/3/2014 13:55
Onderwerp: Uitnodiging VNG Magazine Debat on tour
Geachte griffier,
In de aanloop naar het VNG-Jaarcongres 2014 organiseren VNG Magazine en Congres- en Studiecentrum VNG drie
debatbijeenkomsten voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers. In VNG Magazine
verschijnt steeds een voor- en nabeschouwing. Het thema is gelijk aan dat van het VNG-Jaarcongres: Zo doen we dat. We
gaan meer voor elkaar betekenen.
De debatten zijn op:

24 april in Dordrecht over jeugdzorg

8 mei in Zwolle over langdurige zorg

21 mei in ’s-Hertogenbosch over participatie
In deze e-mailing vindt u onderstaand de uitnodiging voor de debatten. We willen u vragen om deze uitnodiging onder de
aandacht te brengen van de (nieuwe) raadsleden, commissieleden en fractiemedewerkers in uw gemeente. Natuurlijk bent u zelf
ook van harte welkom.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Vriendelijke groet,
Congres- en Studiecentrum VNG
Carlijn Ton
congrescoördinator
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel. 070-3738091
mob. 06-55783349
www.cs-vng.nl
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Zo doen we dat. We gaan meer voor elkaar betekenen.
Hoe gaan gemeenten de nieuwe taken in het sociale domein ter hand nemen?
Wat doen ze als het budget op is en er nieuwe zorgaanvragen komen? Stuurt de
raad zijn wethouder naar huis als een kind aan de aandacht van jeugdzorg is
ontsnapt? Debatteer mee over deze en andere vragen tijdens ‘VNG Magazine
Debat On tour’.

Aanmelden
Voor direct aanmelden klik hier
Waar en wanneer

In de aanloop naar het VNG-Jaarcongres 2014 organiseren VNG Magazine en
Congres- en Studiecentrum VNG drie bijeenkomsten voor burgemeesters,
wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers. In VNG Magazine
verschijnt steeds een voor- en nabeschouwing. Het thema is gelijk aan dat van het
VNG-Jaarcongres: Zo doen we dat. We gaan meer voor elkaar betekenen.

De debatten zijn op:


24 april in Dordrecht over
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Programma

8 mei in Zwolle over
langdurige zorg

Ontvangst met koffie en thee
Welkom namens de gastgemeente.
Aan de hand van twee verschillende praktijkvoorbeelden
gaan bestuurders en raadsleden met elkaar in debat.
Netwerkborrel

15.30 - 16.00 uur
16.00 - 17.30 uur

17.30 - 18.00 uur



21 mei in 's-Hertogenbosch
over participatie
Locatie: de Raadzaal
Voor wie

Burgemeesters, wethouders,
De debatten staan onder leiding van Peter de Geer en Ilona Eichhorn van debat.nl raadsleden,
gemeentesecretarissen en griffiers.

Onderwerpen debat en debatleden
24 april in Dordrecht
Onderwerp: Jeugdzorg

Twitter
Twitter mee: #vngmdebat

Gastheer Drechtsteden: Hans Tanis, wethouder Sliedrecht

Kosten

Wethouder Michiel van der Vlies, gemeente Hendrik Ido Ambacht en Janny
Bakker, wethouder gemeente Huizen gaan in debat over de stelling: Jeugdzorg is
geen kwestie van beleid, maar van uitvoering.

Er zijn geen kosten verbonden aan
deelname

Raadsleden uit de regio Drechtsteden gaan met elkaar in debat over de stelling:
De gemeenteraad gaat niet over individuele gevallen.
8 mei in Zwolle
Onderwerp: Langdurige zorg
Nadere informatie over 8 mei ontvangt u binnenkort.
21 mei in ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: Participatie
Nadere informatie over 21 mei ontvangt u binnenkort.

Informatie
Inlichtingen over inschrijven
Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
070-3738063
www.cs-vng.nl
cs@vng.nl

terug naar boven | U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: carlijn.ton@vng.nl
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