Beste griffier,

Wil je het volgende bericht delen met de raads- en commissieleden? In de vorige nieuwsbrief deden we
de aankondiging van de tweede editie van het Nationaal Gemeenteraadsdebat. Deze keer mogen we de
sprekers bekendmaken. Wat is het Gemeenteraadsdebat ook alweer? Op 12 oktober 2019 gaan
raadsleden met elkaar in gesprek over dé twee onderwerpen waar ieder raadslid in Nederland over zou
moeten nadenken. Meer informatie is hier te vinden.
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De sprekers & de thema's
Praat tijdens het Gemeenteraadsdebat mee over deze twee thema's: jeugdzorg en

energietransitie. VVD-kamerlid Judith Tielen leidt het thema 'jeugdzorg' in. Zij zit sinds oktober 2017
namens de VVD in de Tweede Kamer. Hiervoor was zij gemeenteraadslid in de gemeente Utrecht en
algemeen secretaris van de partij. Als actief kamerlid en oud-gemeenteraadslid weet Judith Tielen als
geen ander hoe jeugdzorg binnen de politiek zijn plek inneemt en vertelt daar alles over in haar betoog.
Hierop aansluitend gaan we met elkaar in debat over de stelling passend bij dit thema.
Het thema energietransitie wordt ingeleid door programmamanager van het Ministerie van BZK, Hij houdt
zich al geruime tijd bezig met functioneren van het openbaar bestuur en heeft zitting in verschillende
Rekenkamers. Ook Boudewijn Steur gaat je prikkelen met zijn betoog over energietransitie, de perfecte
inleiding voor de aftrap van ons tweede debat.
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“Ik kreeg een uitnodiging voor het Nationaal Gemeenteraadsdebat en was meteen nieuwsgierig. Ik
wil altijd leren en de opzet van deze dag leent zich daar uitstekend voor.”
HENK VAN BERKUM, PVDA, RAADSLID WATERLAND
Als griffier ben je natuurlijk ook van harte welkom! Wil jij graag in gesprek met andere geïnteresseerden in
de lokale politiek? Oefenen met debatteren aan de hand van relevante thema's binnen de
gemeentepolitiek? Tijdens het Nationaal Gemeenteraadsdebat ga jij namelijk in debat over de thema’s
jeugdzorg en energietransitie. Projectmanager gemeente Jesse Markus geeft in deze video een
toelichting op de thema’s.
Voor vragen neem vooral contact op met Jesse Markus via 035-6252050 of per mail. Hopelijk zien we jou
en je raadsleden ook op 12 oktober.
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