Uitnodiging
Regionale raadsleden bijeenkomst
Regio Noordoost Brabant
Programma
18.30 uur
Mediterraans buffet en onderlinge kennismaking

19.30 uur
Welkomstwoord door burgemeester Buijs-Glaudemans
van de gemeente Oss

19.35 uur
Interview door Richard Engelfriet met Hans Kessens
(rekenkamercommissie Meijerijstad) en Kees Langerwerf
(rekenkamercommissie Bernheze) over het onlangs verschenen
gezamenlijke rekenkamerrapport “AgriFood Capital in beweging”
Wat is het, wat levert het op & hoe sturen raden aan?

23 oktober 2019
18.30 – 22.30 uur
Locatie:
gemeentehuis Oss
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss

20.00 uur
Parallelle sessies RNOB/Agrifood Capital/Noordoost Brabant Werkt! Of
Regionale energiestrategie

21.30 uur
Borrel

20:00- 21:30 uur
Sessie
RNOB/Agrifood/Noordoost Brabant Werkt!
Begin 2020 staat u voor belangrijke besluitvorming over de regionale
samenwerking. U mag dan besluiten over de regionale overhedensamenwerking (Regio Noordoost Brabant) en gemeentelijke bijdragen
aan het brede arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt!
en aan de stichting AgriFood Capital, de samenwerking van overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio. Op onderdelen
bent u de laatste maanden al betrokken geweest bij o.a ‘ophaalsessies’ over regionale samenwerking ( www.samenopregioreis.nl ). Op
23 oktober aanstaande willen de betrokken bestuurders met u in
gesprek over de opgehaalde ambities en opgaven voor de toekomst
en met name ook uw rol daar in, over waar we staan in het proces en
vooral ook: hoe gaan we nu verder?

Aanmelden

20:00- 21:30 uur
Sessie
Regionale energie strategie:
Welke strategie gaan we als regio ontwikkelen om een
bijdrage te leveren aan de landelijke opgave van het
Klimaatakkoord? Dat is de vraag waarop de Regionale
Energie Strategie (RES) antwoord gaat geven. In april
2020 is het aan de gemeenteraden om het voorlopig bod
van onze regio vast te stellen. Tijdens deze sessie wordt u
bijgepraat over de stand van zaken en doet u inspiratie op
om invulling te geven aan uw rol als raadslid.

Via https://www.formdesk.com/gemeentecuijk/aanmeldingsformulier_raadsbijeenkomst_regioNOB_231019
kunt u zich aanmelden voor de regionale raadsleden bijeenkomst en de sessie kiezen die u wilt bijwonen. Ook
kunt u doorgeven of u gebruik maakt van het buffet. Wilt u vóór 16 oktober a.s. het formulier invullen, ook wanneer u verhinderd bent?

