Uitnodiging VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV
Geachte heer Jeene,
Op vrijdag 1 december 2017 vindt opnieuw een gecombineerde VNG Bestuurdersdag en
Buitengewone ALV plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De dag staat in het
teken van de samenwerking met het nieuwe kabinet op basis van het gevoel van urgentie en
ambitie bij gemeenten. Onder het motto ‘De vrijblijvendheid voorbij’ willen we hierover plenair
en in werksessies met u van gedachten wisselen. Hoe willen gemeenten invulling geven aan
samenwerking met het kabinet? En welke maatschappelijke opgaven en thema’s moeten
centraal staan?
U kunt zich hier aanmelden voor het volledige programma.
Wat kunt u verwachten?
Na een aftrap door VNG-voorzitter Jan van Zanen willen wij enkele toonaangevende sprekers
laten reflecteren op de kansen en valkuilen voor samenwerking tussen kabinet en gemeenten.
Op korte termijn zullen wij u daar nader over informeren. Uiteraard is er ruimte voor een goede
gedachtewisseling.
Rond de lunch presenteren de tien VNG-commissies in twee ronden belangrijke actuele
ontwikkelingen voor de komende periode. Dit gebeurt in sessies van een uur (11.30-12.30 uur
en 13.30-14.30 uur), waarin een korte aftrap door commissieleden en gastsprekers wordt
gevolgd door een discussie met de deelnemers.
De dag eindigt met de Buitengewone ALV (BALV). Enkele onderwerpen die aan de orde
komen zijn:


Het advies van Wim Deetman over de toekomst van de VNG governance



De VNG Agenda 2018



Een statutenwijziging als gevolg van de normalisatie van de rechtspositie van
ambtenaren



Samen organiseren, waar staan we nu?

De agenda en de stukken van de BALV krijgt u uiterlijk vier weken van te voren toegezonden.
Programma
Het volledige programma ziet er als volgt uit:
09.30 – 10.00 uur
10.00 – 11.30 uur

Ontvangst
Plenair programma VNG Bestuurdersdag

11.30 – 12.30 uur
12.30 – 13.30 uur
13.30 – 14.30 uur
14.30 – 14.45 uur
14.45 – 16.15 uur
16.15 – 17.00 uur

Eerste ronde netwerksessies VNG-commissies
Netwerklunch
Tweede ronde netwerksessies VNG-commissies
Korte pauze
Buitengewone ALV (BALV)
Afsluitende borrel

Aanmelding
Meld u aan voor de VNG Bestuurdersdag en BALV via deze link. Of ga naar onze website voor
het complete programma en de omschrijvingen van de deelsessies.
Voor de meningsvorming binnen de VNG is het goed als zo veel mogelijk bestuurders
meepraten en hun mening geven. Ik hoop u dan ook te kunnen begroeten op 1 december in
Nieuwegein!

Met hartelijke groet,
Jantine Kriens,
Algemeen directeur VNG

