Postadres
Gemeente Nijmegen
RO00
Postbus 9105

Aan raadsleden, commissieleden en fractievolgers in het rijk
van Nijmegen

6500 HG Nijmegen
Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
T 14 024
nijmegen.nl

Datum
Betreft

21 februari 2019
uitnodiging regionale bijeenkomst ‘Raden aan
het stuur’ op 18 maart

Contactpersoon
Sandra Ruta
s.ruta@nijmegen.nl
T 024 – 329 91 39

Beste collega’s,

Graag nodigen we u uit voor een regionale bijeenkomst op maandag avond 18 maart over
onze sturing op gemeenschappelijke regelingen. De bijeenkomst vindt plaats in het
stadhuis van Nijmegen. Inloop is vanaf 19 uur, om 19.30 uur beginnen we.
Doelen van de bijeenkomst
Wij bieden u een afwisselend programma waarin de volgende elementen centraal staan:
 Verbinden: u ontmoet elkaar en leert woordvoerders en fractiespecialisten uit
andere gemeenten op ‘uw’ gemeenschappelijke regeling kennen.
 Verdiepen: u gaat in deelgroepen met elkaar en met betrokken bestuurders in
gesprek over vier gemeenschappelijke regelingen.
 Vaardigheden: u gaat samen aan de slag met vragen als: hoe komt u tot goede
kaderstelling en goede zienswijzen waarmee u uw bestuurder naar het AB of DB
kunt sturen? Hoe pakken anderen dat aan en wat heeft een bestuurder van u
nodig?
Programma
Na het welkom door avondvoorzitter Mark Buck, plv voorzitter van de gemeenteraad van
Nijmegen, starten we met een prikkelende inleiding door Marcel Boogers, hoogleraar
Innovatie en Regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. Vervolgens gaan we in vier
groepen uiteen en verdiepen we ons in de MGR, de GGD, de Veiligheidsregio en de ODRN.
Bij elke groep sluit een bestuurder aan die zijn of haar ervaringen met ons deelt, begeleid
door een deskundig interviewer.
Burgemeester Hubert Bruls houdt een slotreflectie, waarna u vanaf 21.30 uur gelegenheid
heeft om informeel na te praten met een hapje en een drankje.
Vervolg
Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten die in deze bestuursperiode
voor en door raadsleden in de regio worden georganiseerd over het thema regionale
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samenwerking. Uw input tijdens deze avond wordt gebruikt voor een agenda voor de
volgende bijeenkomsten over dit onderwerp.
Aanmelden
U komt toch zeker ook?
We verzoeken u om zich vóór 12 maart aan te melden via griffie@wijchen.nl
Geef bij uw aanmelding tevens aan, aan welke deelsessie u wilt deelnemen: MGR, GGD,
Veiligheidsregio of ODRN. Wij ontmoeten u graag op 18 maart!

Hartelijke groet,

Bernadette Smelik, raadslid Heumen
Mark Buck, raadslid Nijmegen
Paul ten Haaf, raadslid Beuningen
Rona Vree, raadslid Berg en Dal
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