Uitnodiging
Woensdagmiddag 8 mei 2019
13.30 – 17.00 uur
Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam

Digitaal Stelsel Omgevingswet tot 2021 : Wat moeten bestuurders
besturen en wat is de directievoering van de ambtelijke top?
.

Op 8 mei ontvangen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Vereniging van Noord-Hollandse gemeenten u
graag met onderstaand programma voor burgemeesters, wethouders, dijkgraven, dagelijks bestuurders en
ambtelijke top van gemeenten en waterschappen.

Uw aanmelding ontvangen we graag op VNHG@gooisemeren.nl
13.30 – 14.00
14.00 – 14.10
14.10 – 14.20
14.20- 14.35

 Inloop
 Welkom door Gerhard van den Top, dijkgraaf AGV en dagvoorzitter
 Opening en toelichting programma door Han ten Heegde, voorzitter VNHG
De omgevingswet en het DSO
Met Sarah Ros – Stedenbouwkundige, procesinnovator, bestuursadviseur


14.35 – 14.50

Thema’s: geest van de nieuwe wet, het waarom, de burger centraal, gelijke toegang tot
informatie tussen aanvrager en vergunningverlener, voorbeelden die goede
informatiehuishouding van gemeenten en waterschappen vragen, waarom een DSO
 Naar een DSO: governance, beheer (Kadaster), kosten, cultuur, samenwerking en
programma aansturing van de implementatie
DSO en digitalisering – gemeenten
Met André van Nijkerken, bestuurs- en veranderkundige, over de positie van gemeenten

14.50 – 15.05

DSO en digitalisering - waterschappen
Met Izakjan Dekker, DSO Busines liaison UvW, over de positie van waterschappen

15.05 – 15.20
15.20 – 15.35
15.35– 16.15
16.15 – 16.30

16.30 – 17.00

Wat moet u als bestuurder doen om de DSO uiterlijk 2020 goed geïmplementeerd te hebben?

Planning en aanpak richting 1 januari 2021

Beschikbaarheid data, koppelingen, monitoring

DSO, werkprocessen - Privacy, cybersecurity
Vragen, verdieping en reflectie met de presentatoren.
Pauze
 Werksessies: Op weg naar The State of The Art bij uw gemeente/Waterschap
Reflecteren met de aanwezigen op de concrete bedrijfsvoering en praktische bestuursvraag
Hoe neem je in deze periode de bestuurlijke verantwoordelijkheid ?
Wat doen we zelf? Wat doen we samen?
Indrukken van de bijeenkomst bestuurder VNHG
Borrel

Waterschap AGV
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096AC Amsterdam

