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Aanmelden

Geachte raadslid en raadsgriffier,
De datum 1 januari 2015 nadert snel; het moment dat de decentralisaties van
start gaan. Hoe kan de gemeenteraad zijn rol pakken? Hoe kun je als raad grip
krijgen op de regionale samenwerking? Waar moet je als raadslid zeker op letten
en wat zijn mogelijke valkuilen? Deze en andere vragen staan centraal tijdens ‘De
Decentralisaties Dag – Raadsledeneditie’ op zaterdag 20 september 2014 in
Zwolle.

Wat heeft De Decentralisaties Dag – Raadsledeneditie u te bieden?








Een openhartig cliëntenverhaal.
Keynote spreker Jos van der Lans over de rol van de raad binnen de drie
decentralisaties.
Verdiepende rondetafelgesprekken: praktisch leren van elkaar!
Meer dan twintig deelsessies op het gebied van de decentralisaties,
toegespitst op de rol van de raad.
In gesprek met minister Plasterk, de staatssecretarissen Van Rijn en
Klijnsma en VNG-voorzitter Jorritsma.
Ook zijn onder meer de Transitiebureaus Wmo en Jeugd, VNG,
Actieprogramma Lokaal Bestuur, Raadslid.NU, de Vereniging van Griffiers en
diverse cliëntorganisaties vertegenwoordigd op de inhoudelijke
informatiemarkt om uw vragen te beantwoorden.
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Waar en wanneer
Zaterdag 20 september 2014
van 10.00 – 16.00 uur
Nieuwe Buitensociëteit
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
(tegenover het station)

Voor wie
De Decentralisaties Dag Raadsledeneditie is bedoeld voor
(deel/duo)raadsleden,
commissieleden, steunfractieleden,

fractiemedewerkers, griffiers en
griffiemedewerkers.
De ministeries van BZK, VWS, SZW, VenJ, de VNG, het Actieprogramma Lokaal
Bestuur, Raadslid.NU en de Vereniging van Griffiers hebben de handen
ineengeslagen om speciaal voor raadsleden en griffiers een groot congres over
de decentralisaties te organiseren.
Doel van deze dag is om u te inspireren en te informeren over de ontwikkelingen
in het sociaal domein, met de focus op de rol van raadsleden en griffiers.
Want: de raad doet ertoe!

Inlichtingen

Inschrijven

t. 070 - 3738469
e.info@dedecentralisatiesdag.nl
i. dedecentralisatiesdag.nl
cs-vng.nl

Meer informatie over het programma vindt u op www.dedecentralisatiesdag.nl.
Via deze website kunt u zich ook inschrijven. Aan deelname aan De
Decentralisaties Dag - Raadsledeneditie zijn geen kosten verbonden.

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Organisatie: de Ministeries van BZK, VWS, SZW, VenJ, de VNG, het
Actieprogramma Lokaal Bestuur, Raadslid.NU en de Vereniging van
Griffiers.
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