
 
                                                    

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

Symposium Identiteit en Democratie 
 

Vrijdag 12 november 2010 neemt DickVrieling na 35 jaar inzet voor de lokale democratie 

afscheid van de gemeente Groningen als griffier. In 2002 werd hij door de gemeenteraad van 

Groningen als eerste raadsgriffier in Nederland benoemd. Zijn afscheid als griffier is 

aanleiding om op 12 november a.s. samen met de gemeente Groningen dit symposium te 

organiseren. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het staat u daarbij 

vrij te kiezen voor de hele dag of voor alleen de middag. 

 

Ochtendprogramma  ------  Identiteit en Dualisering 

 
10.30 : Inloop met koffie en thee 

 

 

11.00 : Lezingen van Alfons Dölle, hoogleraar en lid Eerste Kamer CDA en  

            Douwe Jan Elzinga, hoogleraar en voorzitter van de voormalige Staatscommissie 

            Dualisering. 

            Beide hoogleraren zullen de actuele thema's mbt de dualisering belichten.  

 

            Alfons Dölle: dualisme-light in de gemeenten - een dubbele identiteit? 

            Staatsrechtelijk belangrijke monistische trekken hebben de dualisering overleefd. 

            De dualistische ambitie die aanvankelijk sterk was verankerd  in het rapport van de  

            Staatscommissie en in de wetsvoorstellen van het  kabinet Kok II  is later door de  

            wetgever en andere ontwikkelingen veranderd in dualisme-light. Thema's als  

            hoofdschap, ontbindingsrecht en volksvertegenwoordigerschap zijn hier aan de orde. 

           

   Douwe Jan Elzinga: Lokale democratie – een schuivende identiteit? 

           Schaalvergroting, gemeentelijke herindelingen, een negatieve verhouding tussen   

           autonomie en medebewind: wat betekenen deze factoren voor de identiteit van de  

  lokale democratie? Welke centrale tendensen  en drijvende mechanismen zijn van  

  invloed op die  identiteit?Kan identiteitsverlies worden tegengegaan, bijvoorbeeld  

  door meer op inhoud  functionerende griffies? Welk actieprogramma dient zich aan?  

  Douwe Jan Elzinga en  zijn collega Alfons Dölle zullen deze ochtend met ons de basis  

  leggen voor een studiedag over dit thema medio 2011. 

 

                        

                            

UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING voor het 
""""Dick Vrieling Dick Vrieling Dick Vrieling Dick Vrieling SymposiumSymposiumSymposiumSymposium""""    van 
LOKAAL 13LOKAAL 13LOKAAL 13LOKAAL 13    
    
Datum: Datum: Datum: Datum: 12 november 2010    
    
Locatie:Locatie:Locatie:Locatie:    Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14 
te Groningen 
 
Tijd:Tijd:Tijd:Tijd: 10.30 uur tot ca 16.30 uur     



Middagprogramma ------ Identiteit en Democratie 

 
 
12.30:  Lunch en inloop voor het middagprogramma 

 

 

 

13.30: Opening door Peter Rehwinkel, burgemeester van Groningen 

          

          

 

   Lezingen van en discussie met:  

- Frits Bloemendaal, chef redactie Geassocieerde Pers Diensten (GPD) 

            Vrije meningsuiting en de identiteit van de Pers en haar lezers  

- Meindert Fennema, hoogleraar Politieke theorie van etnische verhoudingen 

Geldt de vrije meningsuiting voor iedere identiteit? 

- Jacques Monasch, lid Tweede Kamer PvdA 

Identiteit en Democratie en heeft de elite geleerd van Fortuyn? 

- Dick Vrieling, griffier gemeente Groningen:  

Op zoek naar identificatie:  is de kiezer onthecht of kunnen politici    

niet meer binden?  

 

 
+/- 16.30: Aansluitend vindt de bijeenkomst met Dick Vrieling plaats 

 

 

Organisatie:  
Het symposium wordt georganiseerd door de gemeente Groningen en het Kennisnetwerk 

Lokaal 13. Dick Vrieling behoort tot de initiatiefnemers  van dit netwerk dat tot doel heeft 

door kennisuitwisseling onze democratie te versterken.  

 

Locatie en Route: 

De Remonstrantse Kerk aan de Coehoornsingel 14 bevindt zich op vijf minuten lopen van het 

hoofdstation Groningen. In de nabijheid zijn enkele parkeergarages.  

Meer info: www.remonstrantsekerk.nl 

 

Aanmelding:   

Aanmelden kan via het bijgevoegde antwoordformulier of via het emailadres 

griffie@gemeentewestland.nl.  

 

De gemeente Groningen verzendt voor het middagprogramma en de afscheidsreceptie een 

eigen uitnodiging met antwoordkaart welke u kunt benutten als u deze ontvangen heeft. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoordformulier 
 

"Dick Vrieling Symposium" 

 
Vrijdag 12 november 2010, Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen 

 

 

  

 

 Ja, ik neem aan het hele dagprogramma deel vanaf 10.30 uur 

 

 Ja, ik kom het ochtendprogramma bijwonen van 10.30-12.30 uur 

  

 Ja, ik kom het middagprogramma bijwonen vanaf 12.30    

 uur 

 

 

 Nee, ik ben helaas verhinderd 

 

 

 

Naam                       : .……………………………………………….. 

 

Adres                      : .……………………………………………….. 

 

Postcode en plaats   : .……………………………………………….. 

 

E-mail                     : .……………………………………………….. 

 
 

 

 

 

Dit formulier kunt u ongefrankeerd in een envelop sturen naar Griffie Gemeente Westland, 

Antwoordnummer 25, 2670 AD Naaldwijk.  

U kunt zich ook online aanmelden via: Griffie@gemeentewestland.nl 

    
""""Dick Vrieling SymposiumDick Vrieling SymposiumDick Vrieling SymposiumDick Vrieling Symposium" " " "     
 LOKAAL 13 LOKAAL 13 LOKAAL 13 LOKAAL 13    
    
Datum: Datum: Datum: Datum: 12 november 2010    
    
Locatie: Locatie: Locatie: Locatie: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 
14 te Groningen 
 
Tijd:Tijd:Tijd:Tijd: 10.30 uur tot ca 16.30 uur     


