Jaarplanning Hart van Brabant 2018
Hart van Brabantdagen

Poho Verkeer & Vervoer

Poho Milieu & Afval

Radendagen

donderdag 8 maart
donderdag 17 mei
donderdag 20 september
donderdag 13 december

woensdag 7 maart
woensdag 16 mei
woensdag 19 september
woensdag 21 november
woensdag 12 december

donderdag 1 maart
woensdag 9 mei
donderdag 13 september
donderdag 6 december

zaterdag 26 mei (9.30-13.00 uur)
woensdag 21 november (19.30-23.00 uur)

(09.00-17.00 uur)

(09.30-12.00 uur)

(09.30-12.00 uur)

Locatie HvB-dagen: nader te bepalen
Concept-dagindeling (standaard voor iedere HvB-dag)
09.00-11.00 uur

11.00-11.30 uur
11.30-12.30 uur
12.30-13.30 uur
13.30-15.30 uur
13.30-14.30 uur
14.30-15.30 uur
15.30-17.00 uur
17.00 uur

Arbeidsparticipatie (AP)
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV)
Districtelijke Driehoek (DD)
Kring Gemeentesecretarissen (KGS)
Koffiepauze
Plenair gedeelte
Netwerklunch
Algemeen Bestuur Regio Hart van Brabant (AB-RHvB)
Jeugd, Jeugdgezondheidszorg en Onderwijs (JJGZO) & Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Combi-overleg EZ-ROV
Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (EZRT)
Algemeen Bestuur Midpoint Brabant (AB-MPB)
Einde Hart van Brabantdag

Procedure en tijdschema voor de samenstelling van de agenda en verzending van de stukken voor de HvB-dagen:
(de cijfers tussen haakjes verwijzen naar de kolommen in onderstaand schema)
•

6 weken voorafgaand aan een Hart van Brabant-dag (1) vinden de coördinatorenoverleggen plaats (2) t.b.v. bespreking en afstemming van de
agenda's van de verschillende poho's.

•

•

2 weken voorafgaand aan de Hart van Brabantdagen worden de agenda’s en bijlagen op de website geplaatst (4). Let op: aanleveren van de
vergaderstukken altijd in PDF-bestanden. Het tijdstip van plaatsing is zodanig gekozen dat er voldoende tijd is om de stukken binnen de
regiogemeenten met de verantwoordelijke bestuurders en op de collegevergadering voorafgaand aan de Hart van Brabant-dag voor te bereiden. Alle
leden van Regio Hart van Brabant hebben inloggegevens. Alleen geregistreerde leden krijgen toegang tot het besloten deel van de website. Voor
eventuele vragen hierover kunt u terecht bij het HvB-secretariaat info@regio-hartvanbrabant.nl of 013-744 0406.
Bij de planning is rekening gehouden met de schoolvakanties in het jaar 2018.

Data Hart van Brabantdagen
2018

Coördinatoren overleggen

Tussentijdse Kring Gemeentesecretarissen

Plaatsing poho-agenda's en
bijlagen op HvB-website

(1)
donderdag 8 maart

(2)
donderdag 25 januari
9.00 - 11.00 uur
donderdag 5 april
9.00 - 11.00 uur
donderdag 28 juni
9.00 - 11.00 uur
donderdag 23 augustus
9.00-11.00 uur
donderdag 1 november
9.00 - 11.00 uur

(3)
donderdag 8 februari
10.00 – 12.00 uur
donderdag 19 april
15.00 – 17.00 uur
donderdag 21 juni
15.00-17.00 uur
donderdag 30 augustus
15.00 – 17.00 uur
donderdag 22 november
15.00 – 17.00 uur

(4)
donderdag 22 februari

donderdag 17 mei

donderdag 20 september
donderdag 13 december

Noteer deze data s.v.p. in uw agenda!

Schoolvakanties 2018 Zuid-Nederland
Kerst
23 december 2017
Krokus/Carnaval
10 februari
Meivakantie
21 april
Zomer
7 juli
Herfst
13 oktober
Kerst
22 december

t/m 7 januari
t/m 18 februari
t/m 6 mei
t/m 19 augustus
t/m 21 oktober
t/m 6 januari 2019

donderdag 3 mei

donderdag 6 september
donderdag 29 november

