UITNODIGING
Stedelijke duurzaamheid in crisistijd
Studie-/Inspiratiemiddag
Datum: 20 juni 2012, 12.45- 17.15 uur
Locatie: Gemeentehuis Tilburg Stadhuisplein 128, 5038 TC TILBURG
Organisatie: Gemeente Tilburg en Telos, TSC, Tilburg University in samenwerking met het
ministerie van BZK en de VNG
Aanmelding bij Mieke Lustenhouwer van Telos: telos@uvt.nl
Doel: Op deze inspiratiemiddag zullen voor gemeenten de laatste Europese en nationale
ontwikkelingen op het gebied van stad en duurzaamheid worden besproken. Hierbij komen
aan de orde ervaringen opgedaan bij recente projecten in EU (European Reference
Framework for Sustainable Cities-RFSC) en in nationaal verband (o.a. duurzaamheidscore
van de 25 grootste Nederlandse gemeenten en ervaringen met de recent opgestelde
duurzaamheidbalans Tilburg).
Deelnemers kunnen in workshops oefenen in het gebruik van de duurzaamheidbalans als
gemeentelijk beleidsinstrument en het implementeren van een gemeentelijke duurzaamheid
strategie die de meerwaarde van het organiseren van meekoppelende belangen verzilvert.
(b.v. klimaatneutrale stad, sociale innovatie etc.)
Beoogde deelnemers: Gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, betrokkenen bij andere
overheden, bedrijven gericht op MVO en duurzame regionale ontwikkelprojecten, NGO’s,
onderzoekers en experts.
Voorlopig Programma
12.45 - 13.15 uur:
(Burgerhal)
13.15 - 14.30 uur:
(Raadszaal)

Registratie (en lunch)
Inleidingen:
•

Opening door burgemeester/wethouder gemeente Tilburg
Tilburg en duurzame ontwikkeling
(Duurzaamheidbalans/Tilburg 2040)

•

Tom Leeuwestein, Projectleider Europa en Lokale/Regionale
Overheden, Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nederland en het Europese Reference Framework for
European Cities (RFSC) initiatief

14.30 – 15.00 uur
(Burgerhal)

•

Bastiaan Zoeteman, Telos, Tilburg University
Wat mag van duurzaamheidmonitoring worden verwacht: de
spanning tussen eigen ambitie en vergelijking met anderen
voor de 25 grootste Nederlandse steden

•

Aanbieding Vergelijkende duurzaamheidbeoordeling van de 25
grootste steden van Nederland aan Ferdi Licher, directeur
directie Kennis en Verkenningen, ministerie BZK.

•

Robert Kint, projectcoördinator duurzaamheidbalans,
gemeente Tilburg
Ervaringen in Tilburg met de Telos duurzaamheidbalans en de
testfase van het RFSC

Pauze (koffie, thee, heet water)

15.00 – 16.00 uur
Workshopsessies
(Koffiekamer,
In elke ruimte wordt een duurzaamheidthematiek kort ingeleid en
Ontvangstruimte,
vervolgens wordt met de deelnemers gewerkt aan thema’s als:
Paleiszaal, Raadszaal)
• Duurzaamheid in crisistijd.
• Duurzaamheidmonitoring als instrument van het bestuur.
• Ontwerpen van voor de eigen gemeente relevante
duurzaamheidthema’s op de grensvlakken van de economische,
sociale en ecologische kapitalen (bv klimaat neutrale stad, vitale
sociale markt, leefbaarder met vergrijzing).
• Werken met het RFSC.
16.00-16.45 uur
(Raadszaal)

Terugmelding uit de workshops en becommentariëring door een
forum geleid door o.a. Berend de Vries (wethouder Tilburg) en Hans
Mommaas (directeur Telos)

16.45 - 17.15 uur
(Burgerhal)

Borrel

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

