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Gezamenlijk denktraject van gemeenten

Veel G4- en G40-gemeenten hebben interesse in een gezamenlijk denktraject voor gemeenten

Eenentwintig gemeenten hebben interesse in een gezamenlijk denktraject over een complex thema.
Vijftien gemeenten hebben (nu) geen interesse.
Van acht gemeenten is nog niet bekend of ze interesse hebben.

Geïnteresseerde gemeenten willen in meerderheid bijdragen aan een denktraject met kennis en geld

Alle eenentwintig geïnteresseerde gemeenten geven aan bij te willen dragen in kennis.
Vijf gemeenten geven aan vijf- tot tienduizend euro te willen bijdragen.
Twee gemeenten geven aan duizend tot tweeduizend euro te willen bijdragen.
Dertien gemeenten kunnen nog niet aangeven hoeveel ze willen bijdragen, dit hangt af van de meerwaarde.
Eén gemeente geeft aan interesse te hebben, maar financieel niet te kunnen of willen bijdragen.

Gemeenten hebben vooral interesse in een denktraject over het thema Energietransitie

De meeste gemeenten (veertien van de eenentwintig) willen nadenken over het thema Energietransitie.
Regionaal samenwerken, Opgavegericht werken, Sociaal Domein en Duurzaamheid zijn ook gewilde thema’s.
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G4- en G40-gemeenten gaan samen in een startsessie nadenken over vragen bij de energietransitie

De Argumentenfabriek organiseert en begeleidt een denksessie voor geïnteresseerde (grote) gemeenten.
In de sessie inventariseren we (gezamenlijke) inhoudelijke vragen van gemeenten bij de energietransitie.
In de sessie bepalen we samen met welke (antwoorden op) vragen gemeenten het meest zijn geholpen.
In de sessie denken we na hoe we samen verder kunnen en willen denken over de belangrijkste vragen.
In de sessie inventariseren we welke gemeenten enthousiast zijn om mee te doen aan een vervolg.

Gemeenten bepalen zelf wie namens hun gemeente meedoen aan de sessie

De Argumentenfabriek verstuurt deze uitnodiging aan de strategen met wie de Fabriek al contact heeft.
De gemeentelijk strateeg zoekt contact met de lijn- of programmamanager die gaat over de energietransitie.
In overleg bepalen zij wie naar de denksessie gaat of gaan.
Per gemeente kunnen maximaal twee mensen deelnemen aan de sessie.

We houden de denksessie op dinsdag 11 september 2018 van 13.30 tot 16.30 uur in Amsterdam

Deelnemers zijn welkom vanaf 13.00 uur, De Argumentenfabriek zorgt voor lunch.
Om stipt 13.30 uur starten we met de denksessie, deze duurt drie uur.
Om 16.30 uur sluiten we af met een borrel.
De locatie is De Argumentenfabriek, WG-plein 403 in Amsterdam.

Deelname aan de sessie is gratis, het gezamenlijk denktraject niet

G4- en G40-gemeenten kunnen gratis deelnemen aan de startsessie op 11 september 2018.
Als we later besluiten tot een gezamenlijk denktraject, dan dragen alle deelnemers financieel bij.

Neem contact met ons op als je jezelf of een collega wilt aanmelden of nog vragen hebt

Bel of mail Dries Bartelink via 06 2048 9745 of dries@argumentenfabriek.nl
Ook als jouw gemeente besluit niet te komen horen we dat graag.

Zie pagina 2 voor een overzichtskaart  
van de geïnteresseerde grote gemeenten.

Over deze kaart
Deze kaart toont de resultaten van een korte enquête door De Argumentenfabriek bij G4- en G-40-
gemeenten en beschrijft de vervolgstap die De Argumentenfabriek zet om een gezamenlijk denktraject 
van gemeenten over het thema Energietransitie te verkennen. De Argumentenfabriek hield de enquête 
in mei 2018 onder strategen en/of bestuursadviseurs van de vierenveertig gemeenten. Het gaat om de 
resultaten zoals die op 11 juli 2018 bij De Argumentenfabriek bekend waren. Dank aan alle mensen die 
hebben gereageerd op de enquête. 

http://www.argumentenfabriek.nl
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Status per 11 juli 2018:

Eenentwintig G4- en G40-gemeenten hebben interesse

Vijftien G4- en G40-gemeenten hebben (nu) geen interesse

Van acht G4- en G40-gemeenten is de interesse onbekend
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Welke grote gemeenten hebben interesse in een gezamenlijk denktraject?
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