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maandag 27 mei 2019 12:00
vbg
Uitnodiging ALV en VBG Ontmoetingsdag 26 juni

Categorieën:

Elles

Geachte griffiers,
Zojuist heeft u een uitnodiging ontvangen voor de ALV en VBG Ontmoetingsdag.
Kunt u de mail ook doorsturen aan uw raadsleden.
Bedankt voor uw medewerking.
Mariette Lemmens
Vereniging Brabantse Gemeenten.
Geachte raadsleden,
U bent van harte uitgenodigd voor woensdag 26 juni aanvang 15.00 uur bij
de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Brabantse
Gemeenten (VBG) en Ontmoetingsdag VBG.
De bijeenkomst vindt plaats in Tilburg, in de Hall of Fame, Burgemeester
Brokxlaan 6 (achter het centraal station). Voorafgaande aan de
Ontmoetingsdag vindt de Algemene Ledenvergadering plaats om 15.00 uur.
Inloop vanaf 14.30 uur.
Het thema van deze Ontmoetingsdag is ‘Meet&Share’ met uw Brabantse VNGcommissieleden. Elkaar ontmoeten en met elkaar delen. De Brabantse VNG
commissieleden vertellen wat de hot items zijn in hun commissies en u krijgt de
gelegenheid om uw zorgen, uw ervaringen, maar ook uw successen te delen met
onze vertegenwoordigers bij de VNG. Zo weten zij wat er speelt en kunnen dit weer
aankaarten bij de VNG.
Het programma ziet er als volgt uit:
De Meet&Share bijeenkomsten starten om 16.30 uur.
Er zijn 9 commissies. Per commissie zijn één of twee commissieleden aanwezig.
 Cie. Participatie, schuldhulpverlening en integratie
 Cie. Zorg, jeugd en onderwijs
 College van Arbeidszaken
 Cie. Economie, klimaat, energie en milieu
 Cie. Financiën
 Cie. Europa en internationaal
 Cie. Raadsleden en griffiers
 Cie. Ruimte en mobiliteit
 Cie. Bestuur en veiligheid

Er zijn twee rondes. U kunt uit twee commissies kiezen. Deze keuze kunt u maken
bij het aanmelden op de dag zelf. De tweede ronde start om 17.15 uur en duurt tot
18.00 uur. Na afloop is er nog een drankje met een ‘snelle’ hap.
Tevens geeft de gedeputeerde Christophe van der Maat een toelichting op het
nieuwe bestuursakkoord. Het exacte tijdstip is nog niet duidelijk.
U kunt zich aanmelden voor de Ontmoetingsdag 26 juni
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Lemmens
Vereniging Brabantse Gemeenten
(T) 076 529 3195
(M) 06 22 90 90 75
e-mail: vbg@breda.nl
of mc.lemmens@breda.nl
www.verenigingbrabantsegemeenten.nl
in principe werkzaam op
maandag en dinsdag
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