Tijdschema regiocongres 29 juni te ‘s-Hertogenbosch
09.30 uur - 10.00 uur
10.00 uur -11.00 uur
11.00 uur

Inloop AAV D66 ‘s-Hertogenbosch
AAV D66 's-Hertogenbosch
Sluiting AAV D66 's-Hertogenbosch

10.30 uur - 11.00 uur
11.00 uur - 11.15 uur
11.15 uur - 12.15 uur
12.15 uur - 13.15 uur
13.15 uur - 14.15 uur
14.15 uur - 14.30 uur
14.30 uur – 15.00 uur
15.00 uur

Inloop Regiocongres
Opening door Thijs van Rens en Anne-Marie Spierings
Start subsessies ronde 1
Lunch
Start subsessies ronde 2
Pauze
Afsluitende speeches (resume van dag)
Borrel

Sessies regiocongres 29 juni te ‘s-Hertogenbosch
Energietransitie (blok 1)
Klimaatverdrag, klimaatakkoord en klimaatwet. Er wordt veel gesproken over
klimaatverandering en de energietransitie, maar wat gebeurt er nu op lokaal
niveau? Wethouder Mike van der Geld deelt zijn ervaringen vanuit ‘s-Hertogenbosch
en regio en gaat graag in gesprek over hoe de energietransitie in de regio concreet
wordt.
Regionale Samenwerking (blok 1)
Binnen de regio Noordoost Brabant staan we voor verschillende grote opgaven.
Opgaven die vragen om regionale samenwerking. Vele gemeenschappelijke
regelingen en samenwerkingsverbanden zijn dan ook het resultaat. Maar wat
betekent dat voor de lokale democratie? Hoe houdt de gemeenteraad nog grip op al
deze regionale afspraken en uitgaven? Wat is de visie van D66 daarop? Meerdere
bestuurders uit de regio gaan daarover in gesprek. Met als inzet een sociaal-liberale
visie op regionale samenwerking in Noord-Oost Brabant.
Sociaal-Liberalisme (blok 1)
Namens de Mr. Hans van Mierlo Stichting komt Rutger Beijaard voor een crashcourse sociaal-liberalisme op lokaal niveau. Wat betekenen de 5 richtingwijzers nu
eigenlijk? En hoe zijn die op lokaal niveau van toepassing?
Sociaal Domein (blok 2)
Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor het hele jeugdbeleid opgedragen aan de
gemeenten. Al vrij snel is gebleken dat de vraag naar jeugdhulp en de complexiteit
van de problematiek toeneemt, terwijl de benodigde middelen niet meestijgen. Is dit
de wenselijke situatie? Tweede Kamerlid Rens Raemakers zal hier met ons over in
gesprek gaan.
Omgevingswet (blok 2)
De Omgevingswet klinkt erg abstract. Tegelijkertijd heeft deze veel invloed op
onze leefomgeving. Maar wat betekent dit nu lokaal? En hoe ziet jouw ideale
leefomgeving er uit? Deze vragen zullen we proberen te beantwoorden.
Debat (blok 2)
Wil jij je debatskills verbeteren? Onder leiding van een ervaren debater behandelen
we een klein stukje theorie en zullen we vervolgens verschillende stellingen
behandelen. Uiteraard met tips en tricks.

