
 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

 

U bent van harte uitgenodigd voor de Voorjaarsbijeenkomst en de ALV van de Vereniging  

Brabantse Gemeenten op woensdag 24 mei 2023. Niet zo mooi en uitgebreid als vorig 

jaar in de Efteling, maar wel weer een uitgelezen kans om met uw Brabantse collega-

bestuurders informeel van gedachten te wisselen over de vele thema’s die spelen in onze 

mooie provincie en in de commissies van de VNG. 

 

Deze keer vindt de bijeenkomst plaats in het vernieuwde Stadskantoor van Tilburg. In de 

directe omgeving is er voldoende parkeergelegenheid (zie bijlage routebeschrijving). 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

16:00 – 16:15 uur  Inloop - Koffie/thee staat klaar 

 

16.15 -  16.45 uur Plenair: Algemene Leden Vergadering (Raadszaal) 

 

17.00 – 18.00 uur  Tafelgesprekken met VNG commissieleden (Fier in top) 

In kleine groepjes gaat u in gesprek met een VNG-

commissielid. Onder het motto ‘delen is vermenigvuldigen’ is 

dit een uitgelezen kans om met uw VNG vertegenwoordiger 

in gesprek te gaan over de belangrijke onderwerpen die 

spelen in hun commissie en hen te bevragen op de dilemma’s 

die u lokaal ervaart. Het is halen en brengen.   

 

18.00 – 19.00 uur  Hapjesbuffet staat voor u klaar, informeel ontmoeten (Hal) 

 

19.15 – 20.15 uur  Adviseur NCOD Digitalisering en informatiemanagement        

Peter Gruijters informeert u graag over de toekomst van de 

ICT. (Raadszaal) 

Gemeenten verwerken grote hoeveelheden informatie: 

digitaal, geautomatiseerd, informatie gestuurd en data 

gedreven. De opdracht van de gemeente in de 

informatiesamenleving wordt groter en ingewikkelder. 

Burgers stellen steeds hogere eisen aan de digitale 

dienstverlening van de gemeente. Effectief digitaliseren 

betekent anders organiseren. Goed informatiemanagement 

helpt om de digitale organisatie effectief te ondersteunen. 

 

Afsluiting met een borrel tot 21:00 uur (Hal) 

 

U kunt zich hierbij aanmelden: Aanmelding voorjaarsbijeenkomst VBG 

Graag tot ziens op woensdag 24 mei 2023 in Tilburg, Stadhuisplein 130. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marieke Moorman 

Voorzitter Vereniging Brabantse Gemeenten 
 

https://verenigingbrabantsegemeenten.nl/voorjaarsbijeenkomst-alv?#gf_17

