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Sprekers die u aan het denken én doen zetten…
“Resultaten goede samenwerking de regio FoodValley”
Wethouder Willemien Vreugdenhil, gemeente Ede, is gastvrouw. Zij is tevens voorzitter van de
pijler Economie & Werk van stedennetwerk G40. Willemien vertelt u meer over wat goede
samenwerking de regio FoodValley oplevert.
“Het geheim van succesregio’s: welk beleid werkt?”
Helder uitgelegd door dr. Otto Raspe, Planbureau voor de Leefomgeving. Hij neemt u mee in de
vraagstukken ‘wat is belangrijk voor regionaal-economische en stedelijke groei?’ en ‘wat kan beleid
kan doen als het wil bijdragen aan regionaal-economische ontwikkeling?’.
“Wat verwacht een ondernemer van de wethouder EZ- zowel lokaal als regionaal?”
Ronald van Wetering gaat in op hoe de wethouder een bijdrage kan leveren aan innovatiebeleid,
verduurzaming, arbeidsmarktbeleid en meer.
Interessante workshops en hun aansprekende leiders
• Otto Raspe, Planbureau voor de Leefomgeving. Wat kan het uw gemeente brengen als met
een duidelijke visie in de regio wordt samengewerkt? Stedelijke regio’s zijn steeds meer de
motoren van economische groei geworden. Otto Raspe (PBL) neemt u mee in het functioneren
van deze motoren. Waarom groeien steden en regio’s? Welke factoren zijn belangrijk? Maar
vooral ook: welk beleid werkt? Wat kunnen overheden doen om regionaal-economische
groeiprocessen te faciliteren of daarin te investeren?
•

Jos Huizinga, wethouder gemeente Zwijndrecht. Besluitvorming binnen het economisch
domein verschuift van lokaal naar regionaal. Wat betekent dat voor mijn functioneren als
wethouder EZ? Waar steek ik mijn energie in? Blijf ik lokaal of durf ik de ‘bestuurlijke
schaalsprong’ aan naar de regio? Jos Huizinga, wethouder in achtereenvolgens Schoonhoven,
Zeewolde, Maasdriel, Noordenveld en Zwijndrecht, schetst u in zijn workshop de ontwikkelingen
binnen het economisch domein en uw veranderende rol als bestuurder. Ook gaat hij graag met u
in discussie over uw rol.

•

Han Looijen, voormalig wethouder gemeente Zaltbommel. Welke vijf illusies moet je loslaten
als wethouder EZ? In de nieuwe economische werkelijkheid is niets meer vanzelfsprekend. Ook
uw rol als wethouder EZ is niet wat u vooraf zou bedenken! Middels vijf illusies neemt Han
Looijen u op sleeptouw voor uw uitdagingen in de komende vier jaar. Of het nu gaat over het
ontwikkelen van bedrijfsterreinen of het opzetten van een ondernemersfonds. Met voorbeelden
vanuit zijn jarenlange bestuurlijke ervaring gaat hij de discussie met u aan en zet u graag aan
het denken!

•

Robert Visser, voormalig wethouder gemeente Son en Breugel en voormalig bestuurlijk trekker
‘bedrijventerreinen en detailhandel’ metropoolregio Eindhoven. Hoe zorg je ervoor dat je als
wethouder EZ de regio versterkt én binnen uw eigen gemeente draagvlak krijgt en succes
boekt? De wet, jurisprudentie, maar ook gemeentelijke belangen, dwingen u hoe dan ook over
gemeentegrenzen heen te kijken en te werken. Tijdens de workshop gaan wij vooral in op uw
persoonlijke houding en rol aan de hand van uw inzichten en ervaring. Maar ook met de
prikkelende inbreng en concrete ervaring van de workshopleider Robert Visser, tot voor kort
wethouder in gemeente Son en Breugel en regionaal bestuurlijk trekker bedrijventerreinen en
detailhandel in de regio Eindhoven.

