Uitnodiging 'Raad in Beraad'

Wat

Bijeenkomst voor raadsleden, statenleden en AB leden

Wanneer/Waar:

Woensdagavond 7 juni van 19:30u tot 22:00u op Walcheren, stadskantoor
Middelburg
Dinsdagavond 27 juni van 19.30 tot 22.00 uur: Zeeuws Vlaanderen,
stadskantoor Terneuzen
Maandagavond 3 juli: Oosterschelderegio 19.30-22.00 uur, stadskantoor
Goes

Inleiding
De Zeeuwse proeftuin Maak verschil zet in op het bevorderen van de interbestuurlijke samenwerking
in Zeeland, met als doel versterking van de economische structuur van de regio. Het betrekken van de
13 gemeenteraden, de statenleden en de AB-leden van het waterschap is onderdeel van de
werkagenda 2017 van de proeftuin.
In de proeftuin onderzoeken we hoe de Zeeuwse overheden het beste kunnen bijdragen aan het
realiseren van de actielijnen uit het rapport Zeeland in Stroomversnelling van de commissie
Balkenende (juni 2016). Hoe spelen we als overheden krachtig in op regionaal-economische opgaven?
Wat is er nodig om de slagkracht van Zeeland te vergroten? Welke nieuwe vormen van samenwerking
zijn er mogelijk?
Bijeenkomst
Graag geven wij u tijdens de bijeenkomst een korte stand van zaken van de proeftuin. Daarna gaat u
in een workshop, Raad in Beraad, actief met elkaar in gesprek over wat regionale samenwerking,
regionale opgaven en kansen betekenen voor de rol van raadslid. Aan de hand van twee fictieve
maar realistische casussen wordt u uitgedaagd om te reageren. Hoe gaat u zich opstellen als u met
een dergelijke situatie wordt geconfronteerd? Welk repertoire heeft u, en wat betekenen uw keuzes
voor de rol waarin in dan terecht komt? De workshop wordt begeleid door een ervaren adviseur en
gespreksleider.
De workshop is oorspronkelijk opgezet voor de dagelijkse praktijk van de raadsleden. Voor
statenleden en AB-leden is deze interessant omdat de wisselwerking tussen het regionale en het
lokale belang ook voor hen dagelijkse praktijk is. Voor economische structuurversterking zullen de
overheden het samen oplossingen moeten vinden.
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Tijdens de workshop staan de volgende vragen centraal:
 Hoe verhoudt de kaderstellende en controlerende rol zich tot de wens tot steeds meer maatwerk
in de uitvoering?
 Hoe kan de volksvertegenwoordigende rol van de raad worden ingevuld in de context van
veranderende verhoudingen – meer co-creatie en partnerschap - tussen inwoners en gemeente?
 Hoe kunnen raads- en Statenleden de belangen van de eigen inwoners en uitvoeringspartners
dienen bij vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen?
Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomsten is noodzakelijk. U kunt zich tot 31 mei aanmelden door een
mail te sturen naar uw eigen griffie met vermelding van de locatie van uw voorkeur.
Namens de stuurgroep Maak verschil,
Harry van der Maas, gedeputeerde
René Verhulst, burgermeester van Goes
Marcel Delhez, burgemeester van Noord-Beveland

Programma
19.00 uur

Inloop met koffie en thee

19.30 uur

Welkom en stand van zaken proeftuin Maak verschil Zeeland
Woord van welkom namens de stuurgroep met een korte
uitleg van de opbrengsten en ambities van de proeftuin.

19.40 uur

Raad in beraad, ronde 1: casus Inwonersparticipatie

20.30 uur

pauze

20.45 uur

Raad in beraad, ronde 2: casus Impuls regionale economie

21.30 uur

Bespreking leer- en aandachtspunten
De rode draden en aandachtspunten die in de bespreking van de casussen naar voren
gekomen zijn, worden geïdentificeerd en besproken wordt wat deze in de eigen
praktijk betekenen.

21.45 uur

Doorkijk naar vervolg
Afrondend wordt vastgesteld welke vervolgstappen naar aanleiding van de avond
gewenst zijn, zowel in de eigen gemeente(raad) als eventueel gezamenlijk. Hierover
worden afspraken gemaakt

22.00 uur

Afsluiting namens de Zeeuwse stuurgroep Maak Verschil
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