D66 Bestuurdersweekend 2014
Programma
Locatie: NH Hotel Sparrenhorst
Eperweg 46
8072DB Nunspeet
Vrijdag 5 september
9:30

Ontvangst met koffie en thee

10:00 Plenaire aftrap
10:30 Regionale deelsessies: in gesprek met collega politici uit jouw regio over
hoe je het sociaal-liberale gedachtegoed in de praktijk kunt gebruiken.
12:00 Lunch
13:00 Workshops vaardigheden en reflectie:
		

Summerschool voor gemeenteraadsleden:
Fractievoorzitters
De blikken zijn vaak op jou gericht: regisseur, teamcaptain, troubleshooter, aanspreekpunt; een intensieve en verantwoordelijke rol. Tijdens deze sessie is er
volop gelegenheid om je met collega fractievoorzitters verder te verdiepen in je
rol. Aan bod komen de volgende onderdelen:
a.
Een winnend team: teambuilding, coaching en conflicthantering
b.
Gemeentefinanciën voor fractievoorzitters
We willen zoveel mogelijk maatwerk leveren. Geef daarom bij aanmelding aan
bij welke doelgroep je behoort:
1.
Eenmansfractie
2.
Fractievoorzitter G7
3.
Fractievoorzitter G42 (excl. G7)
4.
Fractievoorzitter overige afdelingen

D66 Bestuurdersweekend 2014
Rondom het Raadsdebat
Misschien volgde je al eens een training wedstrijddebat via Debat66 of
D-Loquentia; een mooie basis voor deze interactieve module. Een goed
raadsdebat begint met een goede voorbereiding: hoe ga je om met alle
vergaderstukken, hoe bepaal je als fractie je doelstelling en het D66 standpunt
en op welke manier kun je anticiperen op het politieke spel in een commissie- of
raadsvergadering? Daarnaast tips voor het opbouwen van je betoog of debat.
En vooral veel uitwisselen van best practices en gelegenheid om te oefenen.
Raadsinstrumenten in de praktijk
Een raadslid heeft in zijn kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende
rol veel instrumenten tot zijn beschikking: moties, amendementen, schriftelijke
of mondelinge vragen. In deze module staan we zowel bij de formele als
informele instrumenten stil. Wanneer is welk instrument het meest effectief, hoe
zorg je ervoor dat ze door (te) veelvuldig gebruik niet ‘bot’ worden en is er een
‘D66-manier’ om de instrumenten in te zetten? Naast de theorie veel aandacht
voor praktijkvoorbeelden en oefening en als gast een ervaren griffier.

Summerschool voor wethouders:
Nieuwe wethouders
In januari, maart en juli van dit jaar volgden veel nieuwe wethouders de opleiding
in Soesterberg of op Texel. Tijdens het Bestuurdersweekend reflecteren we
op je eerste maanden als wethouder en deel je best practices met collega’s
uit het land. Daarna is het tijd om vooruit te kijken, met name op het thema
de wethouder als regisseur: hoe ga je om met de verschillende stakeholders?
Inwoners, de Raad, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, het college,
de fractie: ze vragen allemaal om een andere benadering. Aan de hand van
praktijkcases belichten we de verschillende belangen en perspectieven en
vooral: wat vraagt dit van jou en wat/wie heb je daarvoor nodig.
Wij delen de groepen zoveel mogelijke in op gemeentegrootte. Geef hieronder
aan tot welke doelgroep je behoort:
1.
Wethouder G7
2.
Wethouder G36
3.
Wethouder overige gemeenten

D66 Bestuurdersweekend 2014
Ervaren wethouders
Je bent begonnen aan een tweede of wellicht derde termijn als wethouder,
misschien met andere portefeuilles of in een grotere gemeente, mogelijk in
dezelfde gemeente maar in een college met andere samenstelling. Een goed
moment om met andere ervaren wethouders ervaringen en tips uit te wisselen. In
deze intervisiesessie tevens aandacht voor het behouden van je D66 kleur in het
politiek-bestuurlijke krachtenveld en voor je rol als coach van nieuwe wethouders.
Wij delen de groepen zoveel mogelijke in op gemeentegrootte. Geef hieronder
aan tot welke doelgroep je behoort:
1.
Wethouder G7
2.
Wethouder G36
3.
Wethouder overige gemeenten

Summerschool voor Statenleden en Gedeputeerden:
In deze module besteden we aandacht aan je doelen voor de komende (verkiezings)periode: welke successen hebben jij en de fractie de afgelopen jaren
behaald, hoe kun je die inzetten voor de campagne en hoe kun je op basis van
de Provinciale Statenscan een persoonlijk ontwikkelplan opstellen? Welke rol
kun je als buddy van onervaren kandidaten vervullen?
Daarnaast een bootcamp ‘Profileren’: het wordt tijd dat Provinciale Staten uit
de schaduw treden en de leden zich enthousiast en krachtig laten horen!

16:30 Pauze
Mogelijkheid om in te checken in de hotelkamers
		
17:00 Plenair programma:
• Gastspreker;
• Q&A met Roger van Boxtel, Sophie in ᾿t Veld, Fleur Gräper–van
Koolwijk en Alexander Pechtold;
• Besluitvorming Bestuurdersvereniging
19:30 Diner met aansluitend borrel

D66 Bestuurdersweekend 2014
Zaterdag 7 september
9:00

Integriteitsontbijt: kwesties rond integriteit in het openbaar bestuur
beheersen regelmatig de actualiteit. Daarom is het goed om hier tijdens
dit ontbijt met elkaar over te reflecteren.

10:30 Keuze uit de volgende sessies* (ovb):
-

Decentralisaties zorg -Vera Bergkamp
Decentralisaties participatiewet - Steven van Weyenberg
Nieuwe groei: de rol van gemeenten en provincies – Kees Verhoeven
Onderwijs: kansen en keuzes; waar bemoeit de gemeente zich mee?!
Paul van Meenen
- Grip op verbonden partijen – Gerard Schouw
- De omgevingswet – Stientje van Veldhoven
12:30 Luisterlunches*
Tijdens de lunch gaan we met mensen uit het veld rond verschillende
thema᾿s het gesprek aan. Een aantal thema’s zullen zijn:
• Onderwijs
• Lokale economie
• Zorg
• Cultuur
		
14:00 Plenaire afsluiting door Alexander Pechtold
* Voor deze deelbijeenkomsten ontvangt u in de loop van de zomer een
aanmeldformulier

Ontmoeten
Verdiepen
Verbinden

