Raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’
Woensdag 4 juni 2014 - Stadskantoor Middelburg
Het VNG Raadsledenprogramma en het Ac eprogramma Lokaal Bestuur organiseren in samenwerking met de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als
raadslid’. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst die plaatsvindt
op woensdagavond 4 juni 2014 in het stadskantoor van Middelburg.
U bent gekozen als raadslid en er komt veel op u af. Welke raadsinstrumenten zijn er en hoe kunt u deze
benu en? Wat is de stand van zaken rond de decentralisa es in het sociaal domein? En hoe zit het nu
precies met de ﬁnanciën van de gemeente? Laat u bijpraten over actuele onderwerpen en wissel ervaringen
uit met collega-raadsleden uit de regio. Zo gaat u goed aan de slag als raadslid in deze nieuwe raadsperiode!

PROGRAMMA
19.00 – 19.15 uur
19.15 – 19.30 uur
19.30 – 20.45 uur
20.45 – 21.00 uur
21.00 – 22.15 uur
Vanaf 22.15 uur

Ontvangst met koﬃe/thee
Welkom
Workshopronde 1
Korte pauze
Workshopronde 2
Afslui ng met drankje

DOELGROEP
(Deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfrac eleden en frac emedewerkers. Ook griﬃers en griﬃemedewerkers zijn van harte welkom.

WORKSHOPS
Hieronder tre9 u de omschrijvingen van de verschillende workshops aan. Bij inschrijving kunt u aangeven
welke twee workshops u wilt volgen.
Workshop 1:

Actualiteitenworkshop over de decentralisa es in het sociaal domein

Een workshop voor raadsleden over de huidige stand van zaken van de decentralisa es in het sociaal
domein (werk, jeugd en zorg). Wat zijn de gevolgen, beleidsma g en ﬁnancieel? De workshop gaat in op
vragen als: waar en wanneer bent u als raadslid aan zet? Hoe kunt u als raadslid sturen en controleren?
Workshopleider: Frans Rutjes, beleidsmedewerker Exper secentrum Sociaal Domein, VNG

Workshop 2:

Wegwijs in de gemeenteﬁnanciën

Gemeenten hebben verschillende inkomstenbronnen. Het gemeentefonds is daarvan met voorsprong de
omvangrijkste. Wat is de omvang en de verdeling van dit fonds? Welke inkomstenbronnen hee9 de
gemeente nog meer en hoe verhouden die zich tot elkaar? Welke budge en mogen waaraan besteed
worden? Ook is er aandacht voor de inkomsten die gemeenten zelf kunnen genereren en voor de speciﬁeke
uitkeringen die gemeenten van het Rijk ontvangen. En: welke invloed kunt u als raad uitoefenen op de
gemeenteﬁnanciën?
Workshopleider: Gijs Oskam, senior beleidsmedewerker Exper secentrum Financiën en Economie, VNG

Workshop 3:

Van verkiezingsbelo<e naar verwezenlijken - Ac ef gebruik van raadsinstrumenten

In deze prak sche workshop krijgt u, door middel van een actuele casus, inzicht in de wijze waarop u uw
raadsgereedschap kunt inze en om uw verkiezingsbelo9en te realiseren. Onderwerpen die aan bod komen:
•
•
•
•

Welke instrumenten kunt u inze en?
Op welke wijze gebruikt u deze instrumenten op maal?
Hoe houdt u de regie?
Hoe komt u tot poli ek succes?

Workshopleider: Alex Klein, Debat.nl

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden via bijeenkomstenalb@vng.nl. Deelname is kosteloos.
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, e-mailadres, gemeente, func e, poli eke par j (indien van
toepassing) en aan welke twee workshops u wenst deel te nemen.
Ongeveer een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een beves ging met het programma en
een routebeschrijving.

LOCATIE
Stadskantoor Middelburg, Kanaalweg 3, 4337 PA te Middelburg.

MEER INFORMATIE
Voor meer informa e kunt u contact opnemen met Ki y Bentvelsen (Ac eprogramma Lokaal Bestuur) via
bijeenkomstenalb@vng.nl of 06 41464811.

MEER WETEN?
Kijk op www.vng.nl/raadsleden. Hier vindt u o.a. VNG Raadgevers, informa eve video’s over actuele onderwerpen en een link naar de speciale raadsledenpagina over de decentralisa es.

Noteert u ook alvast in uw agenda de raadsledenbijeenkomst op maandag 29 september 2014 in Goes.
Meer informa e volgt via de VZG en de hieronder genoemde websites.

www.vng.nl/raadsleden / www.ac eprogramma.nl

