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Geachte leden van de raad,

Van 9 tim 11 oktober 2018 bezocht een delegatie van de gemeente Coevorden de European Week of
Regions and Cities oftewel de 'Open Days' in Brussel. De delegatie bestond uit de heren Bouwmeester,
Brink en Huizing namens het college, de raadsleden Dhr. Soppe en Dhr. Slomp, een medewerker van
team omgevingsontwikkeling en een medewerker vanuit team economie en leefbaarheid.
De gemeente gebruikt de gelegenheid om te netwerken, om de eigen beleidsagenda te versterken en op
de hoogte te raken van mogelijkheden van het EU-cohesiebeleid om eigen doelen te verwezenlijken.
Ook is het een gelegenheid voor raadsleden om kennis te maken met de impact en werkwijze van de EU.
In het algemeen geldt dat het bezoeken van de workshops, side events en netwerkbijeenkomsten twee
dingen oplevert, kennis van thema's die actueel zijn voor onze regio en versterking van het netwerk.
In 2018 besteedden we tijdens de Open Days speciale aandacht aan energietransitie en duurzaamheid.
Dit onderwerp is uitgelicht in het bestuursprogramma en het raadsakkoord. De gemeente Coevorden
werkt momenteel aan een duurzaamheidsstrategie. Het programma van de Open Days bood
aanknopingspunten om inspiratie op te doen op dit vlak.
Voor meer informatie over de bezochte sessies en bijeenkomsten verwijzen wij graag naar het
bijgevoegde evaluatieverslag en het verslag van uw collega-raadsleden Slomp en Soppe, dat eveneens is
bijgevoegd. Hun ervaringen zijn tevens van nut met het oog op het voornemen een raadsexcursie naar
Brussel te ondernemen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden
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