
 

 
 

   
 

  

 

Uitnodiging Regiopodium 13 mei 2019 

Locatie: Regiokantoor Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum 

 

Het Regiopodium is het platform voor raadsleden en bestuurders om informatie uit te 

wisselen over lokale en (boven)regionale ontwikkelingen.  

Tijdens het Regiopodium op 26 april 2019   is de Regionale samenwerkingsagenda (RSA) 

vrijgegeven voor behandeling door de gemeenteraden.  

In de aanbiedingsbrief zijn de fracties van gemeenteraden uitgenodigd om niet te lang te 

wachten met regionale afstemming van eventuele amendementen. Het is goed dat 

Regioambassadeurs met de griffier dit afgelopen weken in verschillende raden actief 

onder de aandacht hebben gebracht. Dit Regiopodium biedt een eerste kans tot 

afstemming, maar het is zeker niet de laatste. 

Maak gebruik van de gelegenheid om steun te verwerven buiten uw eigen raad. Aan het 

begin van het programma is er ruimte om uw voorstellen te pitchen. U kunt uiteraard ook 

gebruik maken van het informele contact met de collega-raadsleden in de wandelgangen. 
 

Dit Regiopodium biedt daarnaast de gelegenheid om met elkaar op de inhoud over enkele 

actuele (boven) regionale ontwikkelingen te spreken. 

  

Het programma biedt in twee ronden aan vier tafels de actuele regionale thema’s  

 

PROGRAMMA 

19.30 uur Inloop 
 

20.00 - 20.05 uur Welkom en opening 

Alette Zandbergen, voorzitter Regioambassadeurs  
 

20.05 - 20.20 uur Amendementen RSA in ontwikkeling  

 Eerste gelegenheid tot pitchen    
 

20.20 – 21.00 uur Tafelronde I 

Tafel 1.  Metropool Regio Amsterdam agenda 2.0  

Tafel 2.  Regionale energiestrategie: stand van zaken  

Tafel 3. Ontwikkelingen preventie jeugd (Jeugd en Gezin) 

Tafel 4.  Transformatie ziekenhuiszorg in Gooi en Vechtstreek 

   

21.00 - 21.40 uur Tafelronde II 

Tafel 1.  Metropool Regio Amsterdam agenda 2.0 

Tafel 2.  Regionale energiestrategie: stand van zaken 

Tafel 3. Ontwikkelingen preventie jeugd (jeugd en gezin) 

Tafel 4.  Transformatie ziekenhuiszorg in Gooi en Vechtstreek 

 

21.40 - 22.30 uur Regionaal netwerken met een hapje en een drankje 
 

 
 

Aanmelden is noodzakelijk met de opgave van uw voorkeur(en) voor de tafel(s)  

Graag uiterlijk 9 mei 2019 via dit emailadres: regiopodia@regiogv.nl 

 

Informatie: Jaap Jan Bakker, 06-52578064 
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