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Pia Teeuwen

Van: HLTsamen

Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 16:33

Aan: Griffie-Hillegom; Griffie-Lisse; Griffie-Teylingen

Onderwerp: FW: Meld je aan voor de 'Gezag van de raad' lezingen

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkorganisatie HLTsamen 

 

Bart de Vries 

Consulent Informatiebeheer 

Team Informatiebeleid & Automatisering 

 

 

Aanwezig op: Ma, Di, Do, Vr 

Telefoon: 06 1563 9418 

 

 
 

Van: Nederlandse Vereniging voor Raadsleden <info@raadsleden.nl>  

Verzonden: maandag 21 juni 2021 16:52 

Aan: HLTsamen <info@HLTsamen.nl> 

Onderwerp: Meld je aan voor de 'Gezag van de raad' lezingen 

 

 

Maandag 21 juni 2021 

 

Bekijk deze e-mail in uw browser  

    

Meld je aan voor de 'Gezag van de raad' lezingen! 

 

Geacht raadslid, 

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe 

is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat 

de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er in jouw 

gemeente voor? 

 

Meld je aan voor één of meer lezingen uit de serie 'Gezag van de raad' 

door wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts.  

 

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:  

• Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik en voormalig 

wetenschapper aan de Tilburg Universiteit en Hogeschool Utrecht, 
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spreekt woensdag 23 juni om 11:45 uur over de rol van de 'Eerste 

Kamerfunctie' van de gemeenteraad.  

• Gerda van Dijk, hoogleraar publiek leiderschap aan de VU en directeur 

van het Zijlstra Centre, spreekt op donderdagmiddag 24 juni van 12 tot 

13 uur over het belang van verantwoording en daarmee de 

controlerende rol van de gemeenteraad. 

Prikkelen en reflecteren 

De serie online lezingen heeft als doel na te denken, te prikkelen en te 

reflecteren over het gezag van de raad. En om tips, adviezen en aanbevelingen 

op te halen waarmee je als raadslid een bijdrage kunt leveren aan het vergroten 

van het gezag van je eigen raad. 

 

Organisatie 

De 'Gezag van de raad' lezingenserie wordt georganiseerd in het kader van het 

project Democratie in Actie door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 

het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Griffiers. 

 

Terugkijken 

In de serie bijeenkomsten hebben al tien sprekers hun inbreng mogen brengen 

met betrekking tot het het 'Gezag van de raad'. Vanuit diverse invalshoeken is 

getracht om het 'Gezag van de Raad' te belichten. Lees de verslagen van deze 

bijeenkomsten hier of kijk de bijeenkomsten terug op ons YouTube-kanaal. 

 

Bijeenkomsten 

Je kunt je inschrijven voor één of meer bijeenkomsten door te klikken op de 

naam van de gastspreker: 

23 juni - 11.45 - 12.30 uur - Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik, 

voormalig wetenschapper aan Tilburg Universiteit en Hogeschool Utrecht, over 

de rol van de 'Eerste Kamerfunctie' van de gemeenteraad. 

24 juni - 12.00 - 13.00 uur - Gerda van Dijk, hoogleraar publiek leiderschap aan 

de VU en directeur van het Zijlstra Centre, over het belang van verantwoording 

en de controlerende rol van de gemeenteraad. 

25 juni - 13.00 - 14.00 uur - Ank Michels, universitair hoofddocent Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, over de rol van burgerfora 

en de positie van de gemeenteraad.  

28 juni – 19.30 - 21.00 uur – Geerten Boogaard, hoogleraar Decentrale Overheden 

aan de Thorbecke Leerstoel Universiteit Leiden, over het belang van de 

volksvertegenwoordigende rol van de raad en de misvatting dat bepaalde 

onderwerpen voor het college zijn; de raad gaat immers over alles. 
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2 juli – 13.00 - 14.00 uur – Giedo Jansen, universitair docent Twente Universiteit, 

projectleider Basismonitor Politieke Ambtsdragers. 

 

 

Serie lezingen Gezag van de raad  
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden  
    

   

 

LinkedIn 
 

 

 

Twitter
 

 

 

Facebook 
 

 

 

YouTube
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