19 september 2022

REGIONALE
CONFERENTIE RMA
Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit voor de regionale conferentie op maandagavond
19 september 2022. U bent betrokken bij de Regionaal Maatschappelijke
Agenda en wij zien ernaar uit om u te ontmoeten in deze informatieve
en inspirerende conferentie.

Opzet conferentie
We bieden een interactief en afwisselend programma. Op een boeiende
wijze worden presentaties verzorgd en zullen we met elkaar in gesprek
gaan over de regionale samenwerking.
We hopen alle opgaven en uitdagingen te kunnen behandelen; dat ook in
het licht van de transitiesvraagstukken die zich nu voordoen.
Daarnaast is er natuurlijk ook voldoende gelegenheid voor ontmoeting,
netwerken en bijpraten met bekenden.
Thema: kracht van regionale samenwerking
Centraal staat het thema “de kracht van regionale samenwerking’. In de
verschillende programmaonderdelen zal dit ook een plek hebben.
Prof. dr. Marcel Boogers zal daarover een lezing houden en ook
ingaan op het belang en succesfactoren van een kleine regio zoals
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
In de bijlage vindt u het programma.
Van harte welkom!
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Bijlage uitnodiging regionale conferentie RM
Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA)
In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt samengewerkt aan 10 maatschappelijke opgaven, die
zijn samengebundeld tot de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA):
-

Opgave 1 Landschapsontwikkeling
Opgave 2 Wonen
Opgave 3 Bereikbaarheid & Verkeersveiligheid
Opgave 4 Zorg
Opgave 5 Toekomstbestendige landbouw
Opgave 6 Economie & Innovatie
Opgave 7 Vrijetijdseconomie
Opgave 8 Arbeidsmarkt
Opgave 9 Water en ruimte verbinden
Opgave 10 Klimaatadaptatie

Met bovenstaande opgaven zijn we stevig aan slag middels de RMA-projecten die nu volop in uitvoering
zijn. Het samenwerken gebeurt met veel verschillende partijen; dat volgens het principe van ‘grenzeloos
samenwerken’.
➔ Vanavond kunt u zich laten informeren over de stand van zaken van de RMA-opgaven en de
bijbehorende projecten in de carrousel en op de informatiemarkt (zie programma).

Programma
19.00 uur

Inloop en ontvangst

19.30 uur

Presentatie stand van de samenwerking (plenair)
Tijdens het plenaire deel wordt u meegenomen in de voortgang en resultaten van de samenwerking op
de thema’s van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA).
Dat doen we vanuit verschillende invalshoeken:
- presentatie van de resultaten van de RMA op hoofdlijnen;
- paneldiscussie met vertegenwoordigers van maatschappelijke partners;
- blik door de bril van de inwoners.

20.10 uur

College - lezing “kracht van de regio”
Prof. dr. Marcel Boogers (hoogleraar en onderzoeker Innovatie en Regionaal Bestuur) geeft een lezing
over hoe als regio van meerwaarde te zijn. Dat tegen de achtergrond van de grote maatschappelijke
opgaven en transities die op ons afkomen.

20.45 uur

Inhoudelijke bespreking RMA-opgaven en -projecten (carrousel)
In twee rondes van een half uur kunt u kiezen uit een aantal presentaties van RMA-opgaven waarin
dieper wordt ingegaan op de vraagstukken en de projecten. De trekkers van de opgaven nemen u mee
in interessante (tussen)resultaten en ontwikkelingen binnen hun opgave.
De presentaties zijn iedere ronde hetzelfde, zodat u twee onderwerpen kunt bijwonen.
Voor de onderwerpen die u niet heeft kunnen bezoeken is er een informatiemarkt ingericht; zie
volgend programmaonderdeel.

22:00 uur

Informatiemarkt & Borrel
U kunt op de informatiemarkt nog nadere informatie krijgen van de trekkers van de opgaven die u niet
in de carrousel heeft kunnen bezoeken. Tijdens deze informatiemarkt gaat ook de bar open, zodat u
onder het genot van een drankje en een hapje ook naar de voortgang in deze opgaven kunt vragen.
Bovendien is dit een goede gelegenheid om onderling bij te praten.

Voor deze conferentie nodigen we uit:
• Colleges, raden en betrokken medewerkers van Gorinchem, Vijfheerenlanden, Molenlanden, HardinxveldGiessendam, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Altena en West-Betuwe;
• Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en betrokken medewerkers van de provincie Utrecht en
de provincie Zuid-Holland;
• Het bestuur en betrokken medewerkers van het waterschap Rivierenland;
• Maatschappelijke organisaties in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;
• Bedrijven en bedrijfsorganisaties in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;
• De samenwerkingsverbanden U10 en Smart Delta Drechtsteden.
• Overige betrokkenen bij (de opgaven van) de RMA.

