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Algemeen 
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Kenmerk 17.0007843 

Datum 23 juni 2017 

 

Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1.  Per gemeente één lokaal initiatief en/of aanpak in het sociaal domein 

voorbereiden en presenteren/bespreken. Het gaat hier om een initiatief/aanpak 

die zich als effectief heeft bewezen bij het realiseren van kernwaarden van de 

gemeente in het sociaal domein. 

 

Gewenste behandeling 

Onderwerp Beschrijving 

Overleg Portefeuillehouders sociaal domein 

Datum 6 juli 2017 

Doel Bespreken  

 

Toelichting 

Beknopte toelichting 

 

Algemeen 

Met het portefeuillehoudersoverleg is afgesproken dat het portefeuillehoudersoverleg meer 

gebruikt wordt als platform voor onderlinge bestuurlijke kennisontwikkeling en uitwisseling. Zo 

kunnen er over relevante onderwerpen themasessies worden georganiseerd en worden er binnen 

het portefeuillehoudersoverleg initiatieven ontplooid om de uitwisseling tussen gemeenten en 

tussen gemeenten en bedrijven,  (maatschappelijke) instellingen en initiatieven te organiseren.  

 

Het portefeuillehoudersoverleg van 6 juli vormt- mede ter afsluiting van het seizoen-  voor een 

groot deel een inspiratiesessie waar portefeuillehouders elkaar meenemen in lokale 

aanpakken/initiatieven waar ze trots op zijn en die zich effectief hebben bewezen bij het realiseren 

van kernwaarden van gemeenten. Hierbij is de duiding van het proces (hoe is de aanpak/het initiatief 

tot stand gekomen, welke stappen zijn er gezet, wat waren de hick-ups/dilemma’s in het proces,) 
minstens zo belangrijk als de inhoud (Wat is het? Waarom is het succesvol?).  

 

Om rekening mee te houden 

We vragen de portefeuillehouders om bij de toelichting op de aanpak/het initiatief rekening te 

houden met de volgende punten: 

1. Bij voorkeur wordt per gemeente één aanpak/initiatief behandeld; 

2. De aanpak/het initiatief is lokaal uitgewerkt; 

3. Bij de toelichting op de aanpak/het initiatief vragen we u om de volgende punten mee te 

nemen: 

a. Waarom heeft u deze aanpak/dit initiatief geselecteerd? Wat maakt dat u hier zo trots 

op bent?   

b. Wat houdt de aanpak/het initiatief in? Welke beoogde doelen? Wat is het beoogd effect 
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voor inwoners? 

c. Hoe is de aanpak/het initiatief uitgewerkt? Wat waren de dilemma’s/knelpunten in het 
proces? Wat was er nodig om tot een gewenst resultaat te komen? 

d. De (eerste) resultaten van de aanpak/het initiatief (wat levert het tot nu toe op?) 

e. Tips and tricks voor leden van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. 

4. De vorm van de bespreking is vrij. Er kan gebruik worden gemaakt van presentaties, filmpjes 

en andere nodige faciliteiten. Het gebruiken van ondersteunende middelen is optioneel. 

5. Uiteraard kunnen bestuurders ambtelijke ondersteuning inzetten bij de toelichting van het 

lokale initiatief/de aanpak.  

 

Voorafgaand aan het PFHO met de secretaris delen 

Wij vragen u om uiterlijk een dag voor het portefeuillehoudersoverleg bij de secretaris (Saloua 

Chaara: s.chaara@regiogv.nl)  kenbaar te maken: 

- Welke aanpak/ welk initiatief u wenst te bespreken; 

- Van welke faciliteiten u eventueel gebruik wenst te maken; 

- Of er ambtelijke ondersteuning aanwezig is bij het portefeuillehoudersoverleg 

 

Geraamde tijd en volgorde 

Voor de bespreking van de best practices, wordt per gemeente 20 minuten geraamd. De volgorde 

van de bespreking is als volgt:  

1. Blaricum 

2. Eemnes 

3. Gooise Meren 

4. Hilversum 

5. Huizen 

6. Weesp 

7. Wijdemeren 

 

Historie 

Datum Behandeld in  

- - 

 

Hoe verder? 

Datum Behandeling door 

- - 

 

Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

- - 
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