Uitnodiging
Regionale raadsleden bijeenkomst
Regio Noordoost Brabant

11 maart 2020
18.30 – 22.30 uur
Locatie:
gemeentehuis Oss
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss

Programma
18.30 uur
Buffet en onderlinge kennismaking

19.30 uur
Toelichting van het voorlopig bod van Regionale EnergieStrategie (RES)
regio Noordoost Brabant. Gelegenheid voor vragen en gesprek begeleid
door gespreksleider Richard Engelfriet

20.45 uur
Pauze

N2
21.00 uur
Parallelle sessies stikstofproblematiek en jeugdzorg

22.00 uur
Borrel

N2
21:00- 22:00 uur
Sessie
De stikstofproblematiek en de gevolgen voor gemeenten

21:00- 22:00 uur
Sessie
Jeugdzorg

De kern van het probleem is dat Nederland al heel lang niet voldoet
aan de stikstofregelgeving. Nederland had met het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) een manier bedacht om vooruitlopend op
de effectuering van allerlei maatregelen toch door te kunnen gaan
met activiteiten. De rechter oordeelde echter dat geen gebruik kan
worden gemaakt van toekomstige opbrengsten van die maatregelen,
indien er nog geen zekerheid bestaat over deze opbrengsten. De
gevolgen van deze uitspraak zijn enorm. Onder meer de agrarische
sector, de infrastructuur, woningbouw en industrie worden geraakt.
De Omgevingsdienst Brabant Noord informeert u over de actualiteit
en de gevolgen die dit heeft voor uw gemeenten.

De gemeenteraden hebben de inkoopstrategie Jeugdhulp en het
beleidsplan Jeugdhulp besproken in 2019. Dit is nu uitgewerkt in
een inkoopopdracht, waarmee de gemeenten meer sturing kunnen
geven. Tijdens de deelsessie gaan we nader in hoe de opdracht van
de raden is ingevuld en wat er in de toekomst op basis van deze inkoop kan. Daarbij nemen we de onderzoeksresultaten mee die door
het PON zijn opgeleverd. Dit onderzoek geeft inzicht in het
zorggebruik naar specialistische jeugdhulp in onze regio.

Aanmelden
Via www.formdesk.com/gemeentecuijk/aanmeldingsformulier_raadsbijeenkomst_regioNOB_110320 kunt u
zich aanmelden voor de regionale raadsleden bijeenkomst en voor het deel na de pauze de sessie kiezen die u wilt bijwonen.
Ook kunt u doorgeven of u gebruik maakt van het buffet. We zien uw aanmelding graag voor 9 maart tegemoet.

