
  

   

 

 

Save the date Radenavond 

 

"Governance" 

 

actualisatie gemeenschappelijke regeling 

 

Woensdag 6 oktober 2021 met inloop vanaf 19.00 uur 

19.30 tot 22.30 uur  

LOCATIE: Cultureel Centrum De Tiliander, Spoorlaan 82c, Oisterwijk 

onder leiding van Richard Engelfriet. 

   

 



  

Geachte raadsleden, 

  

De radenavond van 6 oktober wordt gewijd aan het onderwerp 'Governance', de 

vormgeving van onze bestuurlijke samenwerking. Daarnaast starten we de avond 

met actualiteiten, waaronder de noodzakelijke opvang van vluchtelingen 

 

We starten deze avond met introductie en actualiteiten. Een actualiteit is 

momenteel de noodzaak om vluchtelingen op te vangen. Burgemeester Hans 

Janssen zal dit toelichten in relatie tot de regio 

 

Deze avond bespreken we de laatste stand van zaken rondom de 'Governance' van 

de regio. De recente besluiten van het algemeen bestuur van Regio Hart van 

Brabant worden toegelicht door de voorzitter van de regio. Verder wordt 

besproken welke gesprekken eerder gevoerd zijn en hoe het proces is gelopen. 

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de besluitvorming die in het najaar aan de 

lokale raden zal worden voorgelegd. Aan een uitgewerkt programma wordt 

momenteel nog gewerkt. 

 

Graag vernemen wij of u deelneemt aan de radenavond. U kunt dit nu al via het 



online aanmeldformulier aan ons doorgeven. 

Het uitgewerkte programma ontvangt u uiterlijk 30 september. 

De globale opzet van de avond vindt u hieronder. 

 

 

Globaal Programma  

 

  

19.00 – 19.30 uur   Ontvangst met koffie en thee 

 

19:30 – 22:00 uur   Actualiteiten en 'Governance', inclusief een pauzemoment 

 

22:00 – 22:30 uur   Borrel 

 

Moderator 

Richard Engelfriet  

  

 

Programma en aanmelden 

 

Het verder uitgewerkte programma wordt uiterlijk donderdag 30 september aan u 

toegezonden. U kunt zich met de aanmeldknop nu al aanmelden voor het 

programma. 

 

We zien u graag op 6 oktober.  

https://regiohartvanbrabant.surveytalent.com/survey/radenavond-regio-hart-van-brabant4


 

  

Met vriendelijke groet,  

 

 

Theo Weterings 

Voorzitter Regio Hart van Brabant 

 

   

 

Frank van Mil 

Directeur Regio Hart van Brabant  

 

Aanmelden voor radenavond  

 

 

 

Programmabureau Regio Hart van Brabant 

E info@regio-hartvanbrabant.nl 

I www.regio-hartvanbrabant.nl 

T 013 - 744 0406  

 

  

  

 

U ontvangt deze e-mail omdat u onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband Regio Hart 

van Brabant. Heeft u vragen of opmerkingen hierover, laat het ons dan weten via info@regio-

hartvanbrabant.nl.  
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