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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 11 oktober 2018 
 
Algemeen 
Aanwezig Geert Jan Hendriks (Gooise Meren, Jeugd en Onderwijs), Barbara Boudewijnse 

(Gooise Meren, Gezondheid en Ondersteuning & Participatie en Werk), Maarten 
Hoelscher (Huizen, Jeugd & Gezondheid en Ondersteuning, plv Participatie en 
Werk), Karin van Hunnik (Laren, Jeugd en Onderwijs & Gezondheid en 
Ondersteuning & Participatie en Werk), Astrid Heijstee (Weesp, Onderwijs & 
Gezondheid en Ondersteuning), Rosalie van Rijn (Jeugd & Gezondheid en 
Ondersteuning & Participatie en Werk), Gerard Knoop (Blaricum, Jeugd en 
Onderwijs & Gezondheid en Ondersteuning), Angelika Pelsink (Hilversum, Jeugd 
& Gezondheid en Ondersteuning), Marlous Verbeek (Huizen, Onderwijs),  
Maarten Miner (Weesp, Jeugd & Participatie en Werk).  

Afwezig Annette Wolthers (Hilversum, Onderwijs & Participatie en Werk), Jan Klink 
(Wijdemeren, Onderwijs), Bert Rebel (Huizen, Participatie en Werk).  

Contactpersoon Saloua Chaara 
E-mail s.chaara@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0009667 

 

SOCIAAL DOMEIN 

 

Opening en mededelingen  

‘Staat van de Regio’ 
Hans Uneken laat kort zien hoe de ‘Staat van de Regio’ eruit ziet. Dit data instrument is in het kader 
van de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda ontwikkeld. De Staat van de Regio is vanaf 1 
november openbaar en te vinden  op de website van de Regio. Wethouders bespreken het risico 
van het communiceren van cijfers die om verschillende redenen niet aansluiten bij cijfers uit lokale 
systemen. De cijfers die uit het Digitaal Leefplein komen zijn betrouwbaar omdat het hier gaat om 
daadwerkelijk toegewezen en gefactureerde zorg en ondersteuning. Wanneer er naar aanleiding van 
de ‘Staat van de Regio’ vragen worden gesteld over de cijfers, dan kan de Regio ondersteunen bij de 
beantwoording of de beantwoording oppakken. 

 
Stand van zaken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.  

Gesprekken met de Gecertificeerde Instellingen 
Portefeuillehouders willen graag in gesprek met de Gecertificeerde Instellingen. De insteek betreft  
gezamenlijke transformatiedoelen: wat willen we in de toekomst bereiken, wat hebben de 
Gecertificeerde Instellingen nodig en hoe lossen we knelpunten de komende periode op. Eveneens 
komt de relatie tussen gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (hoe vullen we ketenpartnerschap 
goed in?) aan bod. Eerst worden de Gecertificeerde Instellingen los van elkaar gesproken en  daarna 
vindt een gezamenlijk gesprek plaats. De Regio stelt een korte mededeling op voor gemeenteraden 
waarin wordt toegelicht waar we staan met de inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
en waarin de gesprekken met de Gecertificeerde Instellingen wordt aangekondigd. Na de 
gesprekken met de Gecertificeerde Instellingen, volgt er een meer uitgebreide brief met een blik 
naar de toekomst.  
 
Stand van zaken bovenregionale inkoop jeugdhulp  
Gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek de deelname aan het bovenregionale inkooptraject 
“Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en maatwerk” beëindigd en hebben gebruik gemaakt van de 
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mogelijkheid om de huidige contracten te verlengen. De overige samenwerkende regio’s hebben de 
gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg hiervan. 
Gemeenten in de Gooi en Vechtstreek erkennen de aansprakelijkheid niet en zien geen schade ten 
gevolge van uittreden. Op maandag 15 oktober vindt er een bestuurlijk overleg plaats met de 
samenwerkende regio’s. Afhankelijk van hoe dit overleg gaat volgt er een schriftelijke reactie op de 
aansprakelijkstelling.  
 
Hoorzitting Hilversum 
In opdracht van de gemeenteraad van Hilversum wordt er een hoorzitting georganiseerd over de 
inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Deze hoorzitting is een lokale aangelegenheid. 
De wethouders worden bijgepraat over de stand van zaken.  

 
Bekostiging Jeugdhulp 

In 2017 hebben gemeenten met aanbieders jeugdhulp afgesproken dat er een nader 
kostprijsonderzoek zou worden uitgevoerd naar de jeugdhulp. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden 
en is bijna afgerond. Aan de hand van een presentatie (zie: https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/10/Presentatie-Bekostiging-Jeugdhulp.pdf) krijgen de wethouders een 
toelichting op de uitkomsten en bespreken zij de belangrijkste knelpunten, ontwikkelingen en 
oplossingsrichtingen. Maandagavond 15 oktober vindt er een vervolggesprek met bestuurders en 
de leden van het directieoverleg plaats om oplossingsrichtingen te bespreken. 

 

Verblijf  

In onze regio zien we bij de uitvoering van de Jeugdwet tegengestelde beweging. We zien dat 
jeugdhulp in gezinsvormen (pleegzorg in een gezinshuis) afneemt en verblijf in een instelling juist 
toeneemt. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Binnen het project Verblijf worden maatregelen 
ontwikkeld en uitgevoerd om deze beweging te keren. De portefeuillehouders bespreken de 
belangrijkste ontwikkelingen en oplossingsrichtingen. Zij kunnen zich vinden in de voorgestelde lijn 
en geven de volgende punten mee: 

1. Op dit moment is het aanbod versnipperd georganiseerd en kinderen verhuizen naar waar 
de zorg is. Dit heeft grote gevolgen voor het kind omdat zijn/haar omgeving constant 
verandert. Dit willen de wethouders keren. De portefeuillehouders willen toe naar 
geïntegreerde voorzieningen/’kindcentra’ waar alle nodige hulp onder regie van één partij 
wordt uitgevoerd/samenkomt. Een stabiele plek voor kinderen is het leidende principe. 

2. Wanneer uithuisplaatsing echt nodig is, dan moet het kind in de eerste instantie bij een 
pleeggezin verblijven. Als dat niet lukt/past dan moet het alternatief van een gezinshuis 
worden ingezet. Verblijf in een instelling moet een laatste middel zijn en alleen worden 
ingezet als er echt geen andere alternatieven zijn. Daarom willen de portefeuillehouders de 
komende tijd vooral investeren in het werven en ondersteunen van pleegouders en het 
versterken en uitbreiden van gezinshuizen. De residentiele plekken mogen pas worden 
afgebouwd als er alternatieven zijn.  

3. Portefeuillehouders geven aan dat het niet gaat om één oplossing. Daarnaast willen 
portefeuillehouders het HOE niet te veel zelf vormgeven . De komende periode ligt de 
nadruk op het samen met inwoners en partners vernieuwen en ook experimenteren.   

4. Bovengenoemde richtingen vragen om financiële investeringen die binnen het project 
verder uitgewerkt moeten worden.  

5. Naast kosten voor zorg worden er andere (maatschappelijke) kosten gemaakt als een kind 
in een instelling verblijft. Deze kosten moeten worden betrokken bij de financiële analyse 
binnen het project. 

6. Portefeuillehouders vragen aandacht voor concrete maatregelen en doelstellingen. Op dit 
moment wordt hieraan gewerkt. Doel is om de concrete maatregelen in december/januari 
ter bespreking aan de wethouders voor te leggen. In het eerste kwartaal van 2019 volgt de 
besluitvorming hierover. 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentatie-Bekostiging-Jeugdhulp.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentatie-Bekostiging-Jeugdhulp.pdf
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Zie deze link voor de presentatie: https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentatie-
Project-verblijf.pdf.  

 

Rondvraag 
Campagne pleegouders 
Gerard Knoops vraagt of binnen de campagne om meer pleegouders te werven een blijk van 
waardering wordt  uitgereikt aan pleegouders.  Er komt inderdaad een ‘waarderingsactie’ voor 
huidige pleegouders. Dit houdt in dat alle pleegouders/pleeggezinnen een presentje ontvangen. 
Wat het presentje is, wordt t.z.t. gecommuniceerd.  
 
Stand van zaken samenwerkingsagenda onderwijs 
Angelika Pelsink vraagt naar de stand van zaken van de samenwerkingsagenda van gemeenten en 
onderwijsinstellingen. Er zijn bijeenkomsten met gemeenten en onderwijsinstellingen geweest om 
speerpunten en ambities te formuleren. Op basis hiervan wordt een eerste versie van de 
samenwerkingsagenda met het onderwijs opgesteld. Deze eerste versie geldt als bespreekstuk op 
basis waarvan gemeenten en onderwijsinstellingen de speerpunten en ambities kunnen 
aanscherpen. De richting van de samenwerkingsagenda komt in december op de agenda van het 
Portefeuillehoudersoverleg.  

 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING 

 
Opening en mededelingen  

 Geen punten. 
 
Alles is gezondheid 

De wethouders krijgen een presentatie (zie: https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/10/Presentatie-Alles-is-gezondheid.pdf) over ‘Alles is Gezondheid’.  

 
Coördinator mensenhandel 

In de gemeenteraad van Hilversum is er een motie aangenomen over het aanstellen van een 
coördinator mensenhandel. Deze persoon moet het centrale aanspreekpunt zijn voor (mogelijke) 
slachtoffers van mensenhandel. Angelika Pelsink stelt voor om de coördinator mensenhandel bij de 
Regio en binnen het gezamenlijke programma Bescherming en Opvang te organiseren. Het 
Portefeuillehoudersoverleg ondersteunt dit voorstel. Om deze lijn te bekrachtigen wordt bij het 
eerstvolgend Portefeuillehoudersoverleg een voorstel geagendeerd over de inbedding van de 
coördinator mensenhandel bij de Regio.  

 
Rondvraag 
Geen. 

 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentatie-Project-verblijf.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentatie-Project-verblijf.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentatie-Alles-is-gezondheid.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentatie-Alles-is-gezondheid.pdf
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ACTIE- EN AFSPRAKENLIJST 

Nummer Onderwerp Acties Wie? Deadline/status 

ACTIES PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 11 OKTOBER 2018 

20181011-30 Het voorstel ‘samenwerking 
binnen het Zorg en 
Veiligheidshuis’ agenderen bij 
het eerstvolgend 
Portefeuillehoudersoverleg. 

Actie Saloua Chaara Deadline 14 
november 2018 

20181011-29 Het voorstel ‘inbedding 
coördinator mensenhandel’ 
agenderen bij het eerstvolgend 
Portefeuillehoudersoverleg. 

Actie Saloua Chaara Deadline 14 
november 2018 

20181011-28 De reactie op de brief van de 
heer Botter juridisch toeten en 
na maandag 15 oktober 
versturen. 

Actie Wendy van Neer Deadline 16 oktober 
2018 

20181011-27 De Regio stelt een korte 
mededeling/brief voor raden op 
waarin wordt toegelicht waar we 
staan met de inkoop van 
Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering en waarin de 
gesprekken met de 
Gecertificeerde Instellingen 
wordt aangekondigd 

Actie Wendy van Neer Deadline 18 oktober 
2018 

20181011-26 Organiseren van afspraken met 
de Gecertifieerde instellingen 

actie Wendy van Neer Deadline 19 oktober 
2018 

20180920-25 De portefeuillehouders 
Gezondheid en Ondersteuning 
maken per e-mail bij Saloua 
Chaara kenbaar welk scenario 
uit het voorstel ‘inning eigen 
bijdrage’ de voorkeur heeft. 

actie Portefeuille-
houders 

Afgerond 

20180920-24 Voor de Regionale 
Samenwerkingsagenda worden 
de acties en stappen helder 
uiteengezet en met 
gemeenteraden 
gecommuniceerd. 

actie Hans Uneken. Afgerond 

20180920-23 De Regio neemt contact op met 
gemeenten om af te stemmen 
hoe de Regio het gesprek met 
de gemeenteraden/de 
zienswijzeprocedure kan 
faciliteren  

actie Hans Uneken Afgerond 

20180920-22 Het Portefeuillehoudersoverleg 
wil binnenkort – samen met de 
wethouders vervoer en 
mobiliteit- dieper doorpraten 
over het dynamisch 
vervoersnetwerk. Er wordt een 
afspraak gepland 

actie Jordy van Slooten Afgerond 

20180920-21 De aanpak Samenkracht! wordt 
aangevuld met de betrokkenheid 

actie Saloua Chaara Deadline PFHO okt  
2018 
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van adviesraden in 
werkgroepen/dialoogsessies 
met ervaringsdeskundigen. De 
aanpak Samenkracht wordt op 
dit punt aangevuld en 
voorgelegd aan het 
portefeuillehoudersoverleg  

20180920-20 Het proces rondom 
raadsinformatiebrieven komt in 
oktober/november op de 
agenda van het PFHO 

actie Saloua Chaara Deadline pfho 
oktober / november 
2018  

20180920-19 De Regio stelt een 
raadsinformatiebrief op over het 
Uitvoeringsplan Jeugdhulp in 
Gezinsvormen. In deze brief 
wordt ingegaan op de 
communicatiecampagne om 
meer pleegouders te werven 

actie Geurt van den 
Broek 

Afgerond 

20180920-18 Het marktbewerkingsplan wordt 
voor een zienswijze/voor input 
naar gemeenten gestuurd. Zie 
afspraken 20180920-15 en 
20180920-14 

actie Saloua Chaara Medio oktober 2018 

20180920-17 De Regio neemt contact op met 
gemeenten om af te stemmen 
hoe de Regio het gesprek met 
de gemeenteraden/de 
zienswijzeprocedure kan 
faciliteren  

actie Saloua Chaara Medio oktober 2018 

20180920-16 De presentatie over alles is 
gezondheid wordt 
doorgeschoven naar een 
informatiesessie sociaal domein 

actie Saloua Chaara Afgerond 

20180920-15 Naast het 
portefeuillehoudersoverleg 
worden er extra 
informatie/kennissessies 
gepland 

actie Saloua Chaara Medio oktober 2018 

20180920-14 Er wordt een 
kennismakingsgesprek gepland 
tussen de Werkkamer en de 
wethouders werk en inkomen 

actie Saloua Chaara Afgerond 

20180920-13 De presentatie over de 
bekostiging naar een 
informatiesessie sociaal domein 

actie Saloua Chaara Afgerond 

ACTIES PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 17 JULI 2018 
20180719-12 Bewaken van een goede 

aansluiting tussen de regionale 
planning en de lokale 
raadsplanning  

actie Saloua Chaara 
Jaap Jan Bakker 

Lopend 

20180719-11 De analyse van de lokale 
coalitieakkoorden toelichten bij 
het portefeuillehoudersoverleg 
van september  

actie Hans Uneken lopend 

20180719-10 De concept RSA 2019-2020 
agenderen bij het 
portefeuillehoudersoverleg van 

actie Saloua Chaara Afgerond 
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september 
20180719-9 De portefeuillehouders 

informeren over de 
ontwikkelingen rondom het 
leerlingenvervoer  

actie Wendy van Neer Afgerond 

20180719-8 Opstellen van een 
raadsinformatiebrief over de 
inkoop van Jeugdbescherming 
en Jeugdreclassering  

actie Geurt van den 
Broek 

Afgerond 

20180719-7 Input van het 
portefeuillehoudersoverleg 
verwerken in het 
transformatieplan  

actie Geurt van den 
Broek 
Saloua Chaara 

Afgerond 

20180719-6 Opstellen van een 
raadsinformatiebrief over het 
Transformatieplan Jeugd  

actie Geurt van den 
Broek 

Lopend 

20180719-5 De adviezen van de lokale 
adviesraden over de 
Uitvoeringsagenda jeugdhulp in 
gezinsvormen delen met de 
Regio delen (lokale 
beleidsadviseurs). 

actie Geurt van den 
Broek / lokale 
beleidsadviseurs 

Afgerond 

20180719-4 De Uitvoeringsagenda jeugdhulp 
in gezinsvormen agenderen bij 
het portefeuillehoudersoverleg 
van september  

actie Saloua Chaara Afgerond 

20180719-3 Input van het 
portefeuillehoudersoverleg 
verwerken in het 
marktbewerkingsplan  

actie Saloua Chaara  
Irma Dijkstra 

Afgerond 

20180719-2 Eventuele aanvullende input op 
het marktbewerkingsplan in juli 
delen met Saloua Chaara  

actie Portefeuille-
houders Werk en 
inkomen 

Afgerond 

20180719-1 In september het 
marktbewerkingsplan 
agenderen bij het 
portefeuillehoudersoverleg  

actie Saloua Chaara Afgerond 

Nummer Onderwerp Afspraak Wie? Deadline/status 

AFSPRAKEN PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 11 OKTOBER 2018 

20181110-26 Bij het eerstvolgend 
Portefeuillehouders willen de 
wethouders twee scenario’s 
bespreken m.b.t. de 
samenwerking binnen de Zorg 
en Veiligheidshuis: 1. Doorgaan 
op de huidige voet. 2. De 
samenwerking beperken tot 
onderwerpen met een direct 
strafrechtcomponent. 

Afspraak Saloua Chaara 15 november 2018 

20181110-25 Het portefeuillehoudersoverleg 
ondersteunt het voorstel van 
Hilversum om de coördinator 
mensenhandel vanuit de Regio 
te organiseren. Om deze lijn te 
bekrachtigen wordt bij het 
eerstvolgend 
Portefeuillehoudersoverleg een 

Afspraak Saloua Chaara 15 november 2018 
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voorstel geagendeerd over de 
inbedding van de coördinator 
mensenhandel bij de Regio.  

20181110-24 Er komen gesprekken met de 
Gecertificeerde Instellingen. De 
gesprekken gaan over de 
transformatiedoelen en de 
relatie. Er worden eerst 
individuele gesprekken met de 
GI’s gevoerd. In de tweede 
instantie een gezamenlijk 
gesprek.  

Afspraak  Oktober 2018 

20181110-23 Wanneer er naar aanleiding van 
de ‘Staat van de Regio’ vragen 
worden gesteld over de cijfers, 
dan kan de Regio ondersteunen 
bij de beantwoording/de 
beantwoording oppakken. 

Afspraak  Doorlopend 

AFSPRAKEN PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 20 SEPTEMBER 2018 
20180920-22 Er komt geen aparte sessie om 

het voorstel over de eigen 
bijdrage te bespreken. Aan de 
hand van het voorliggend 
voorstel laten wethouders weten 
wat voor hun het gewenste 
scenario is.  

Afspraak  Afgerond 

20180920-21 De  portefeuillehouders gaan 
akkoord met het proces voor de 
Regionale 
Samenwerkingsagenda. De 
stappen en planning moeten 
duidelijk worden 
gecommuniceerd met 
gemeenteraden. Waar gewenst 
faciliteert de Regio het gesprek 
met gemeenteraden over de 
nieuwe Regionale 
Samenwerkingsagenda. 

afspraak  Afgerond 

20180920-20 Het portefeuillehoudersoverleg 
stelt voor om de aanpak 
Samenkracht! aan te vullen met 
betrokkenheid van adviesraden 
in werkgroepen/dialoogsessies 
met ervaringsdeskundigen. De 
aanpak Samenkracht wordt op 
dit punt aangevuld en 
voorgelegd aan het 
portefeuillehoudersoverleg 

afspraak  November 2018 

20180920-19 De Portefeuillehouders willen in 
informatiesessies naast het 
portefeuillehoudersoverleg 
dieper doorpraten op 
ontwikkelingen en thema’s. Per 
november komen er 
maandelijkse informatiesessies 
gericht op beeldvorming en 
uitwisseling. De sessies worden 

afspraak  1 oktober 2018 
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tot maart 2019 gepland  
20180920-18 Het transformatieplan jeugd kan 

bij het ministerie worden 
ingediend 

afspraak  Afgerond 

20180920-17 De Regio stelt voor 1 oktober 
een informatiebrief op over het 
transformatieplan jeugd. De 
portefeuillehouders gebruiken 
deze brief om hun raden te 
informeren 

afspraak   1 oktober 2018 

20180920-16 De Portefeuillehouders keuren 
het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 
in gezinsvormen goed. In de 
week van de pleegzorg 
communiceren de 
portefeuillehouders via een 
informatiebrief over het 
uitvoeringsplan en de gestarte 
communicatiecampagne 

afspraak  Afgerond 

20180920-15 Het concept 
marktbewerkingsplan zoals hij 
voorligt kan met enkele kleine 
aanpassingen door naar de 
gemeenteraden voor een 
zienswijze/input. Hierbij spreken 
de portefeuillehouders af dat het 
plan niet namens het 
portefeuillehoudersoverleg/de 
colleges naar de raden wordt 
gestuurd. Gemeenten kiezen 
zelf voor een lokale vorm om de 
zienwijzen/input van de 
gemeenteraad op te halen. 
Wanneer gewenst ondersteunt 
de Regio het lokale gesprek over 
het marktbewerkingsplan 

afspraak  Oktober 2018 

20180920-14 Na ontvangst van de 
verschillende zienswijzen, 
werken de portefeuillehouders 
het plan verder uit, waarna de 
definitieve  versie wordt 
aangeboden aan colleges en 
gemeenteraden. 

afspraak  November 2018 

20180920-13 Er komt een gesprek tussen de 
Werkkamer en de wethouders 
Werk en Inkomen. Doel is om 
kennis te maken en om uit te 
wisselen hoe het met de 
banenafspraak bij gemeenten 
gaat  

afspraak  Afgerond 

20180920-12 Het onderwerp bekostiging 
Jeugd wordt doorgeschoven 
naar een andere sessie met 
portefeuillehouders.  

afspraak  Afgerond 

AFSPRAKEN PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 7 JULI 2019 

20180719-11 De richting van de RSA wordt in 
het portefeuillehoudersoverleg 

afspraak  Afgerond 
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van september besproken 
20180719-10 Tijdens het 

portefeuillehoudersoverleg van 
september wordt het 
regiopodium over de RSA 
voorbereid 

afspraak  Afgerond 

20180719-9 Een analyse van de lokale 
coalitieakkoorden wordt in 
september besproken in het 
portefeuillehoudersoverleg 

afspraak  Lopend 

20180719-8 Als zich in het kader van 
toegewezen zorg/ondersteuning 
en/of declaraties 
relevante/onvoorziene 
ontwikkelingen, dan geeft de 
Regio dit proactief en tijdig aan 
bij gemeenten 

afspraak  Lopend 

20180719-7 De portefeuillehouders worden 
op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen rondom het 
leerlingenvervoer.  Bij 
onverhoopte bijzondere 
ontwikkelingen wordt in de 
zomerperiode telefonisch en/of 
per e-mail met wethouders 
afgestemd 

afspraak  Afgerond 

20180719-6 De portefeuillehouders 
informeren op korte termijn de 
gemeenteraden over de inkoop 
van jeugdreclassering en 
jeugdbescherming 

afspraak  Afgerond 

20180719-5 De portefeuillehouders 
informeren in september de 
gemeenteraden over het 
transformatieplan jeugd. 

afspraak  Lopend 

20180719-4 De adviezen van adviesraden 
over de Uitvoeringsagenda 
jeugdhulp in gezinsvormen 
worden met de Regio gedeeld en 
in september kom de 
Uitvoeringsagenda opnieuw 
terug op de agenda van het 
portefeuillehoudersoverleg 

afspraak  Afgerond 

20180719-3 Eventuele aanvullende input op 
het marktbewerkingsplan wordt 
in juli met Saloua Chaara 
gedeeld 

afspraak  Afgerond 

20180719-2 Tijdens het regiopodium van 
september worden 
gemeenteraadsleden 
gezamenlijk geïnformeerd en 
geconsulteerd over het 
marktbewerkingsplan 

afspraak  Afgerond 

20180719-1 In september komt de 
vervolgversie van het 
marktbewerkingsplan op de 
agenda bij het 

afspraak  Afgerond 
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portefeuillehoudersoverleg. In 
september wordt het 
regiopodium zoals hierboven 
genoemd voorbereid 

 
 
Het nummer verwijst naar de datum van de vergadering waarin de actie/afspraak is gemaakt. 
Het nummer daarachter wordt gebruikt om het aantal acties/afspraken per vergadering te 
onderscheiden en er makkelijk naar te kunnen verwijzen. 


