Uitnodiging seminar

Op waarde
geschat
Naar een sterkere positie
van het raadslid
Maandag 4 september 2017
10:30-12:30 uur
Burgerzaal, Stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40
Gastheer: burgemeester Ahmed Aboutaleb

Raadslid zijn is geen sinecure. Een overvloed aan stukken, intensieve vergaderingen, voeling houden met de
achterban, een publieke functie met alle media-aandacht van dien; het is een greep uit het zeer drukke leven
van het gemiddelde raadslid. Veel van die raadsleden doen dit naast een reguliere baan. Er wordt dus veel van
raadsleden gevraagd.
De positie van raadsleden moet worden versterkt door het wegnemen van een aantal praktische bezwaren. De
Rotterdamse gemeenteraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rotterdamse werkgevers
verenigd in De Club Rotterdam starten daarom een bijzondere proef om het raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken.
Naar aanleiding hiervan organiseren de initiatiefnemers op maandagmorgen 4 september aanstaande een interactieve
bijeenkomst. Versterking van de positie van het raadslid staat op dynamische en interactieve wijze centraal tijdens
verschillende gesprekken en debat met de aanwezigen. Ook ondertekenen de initiatiefnemers bij deze gelegenheid een
intentieverklaring.
Namens de Rotterdamse gemeenteraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en De Club
Rotterdam nodigen wij u van harte uit om aan het seminar deel te nemen. Als u zich nog niet heeft aangemeld, wilt u dit dan
alsnog doen bij Sarie Soewargana, 010 489 4874 of sm.soewargana@griffie.rotterdam.nl.

Programma
Vanaf 10:00 uur		
Registratie en ontvangst
10:30 – 10:35 uur		
Welkom door Han van Midden, raadsgriffier
10.35 – 10.45 uur
Van waarde en op waarde geschat - Inleiding door Ahmed Aboutaleb,
				
voorzitter van de gemeenteraad
10:45 – 11:20 uur		
Tafelgesprek met Job Dura, bestuursvoorzitter Dura Vermeer Groep NV en vertegenwoordiger
				
van De Club Rotterdam, René Bagchus, directeur Democratie en Burgerschap van het 		
				
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Ahmed Aboutaleb, burgemeester
				
en voorzitter van de gemeenteraad. Gespreksleider: Han van Midden, raadsgriffier.
				
Ondertekening van de intentieovereenkomst door de drie initiatiefnemers
11:30 – 12:15 uur
Interactief gesprek met de zaal aan de hand van enkele stellingen. Gespreksleider: Marianne
				
van den Anker, oud-raadslid en -wethouder, bestuursvoorzitter van OPEN Rotterdam en
				Radio 1-presentator
12:15 – 12:20 uur		
Column door Jeroen van Urk, Code Oranje
12:20 – 12:30 uur		
Afsluiting
12:30 – 13:30 uur		
Lunchbuffet

N.B.: In het stadhuis kan u worden gevraagd uw identiteitsbewijs te tonen, wij verzoeken u dit mee te nemen.

