
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren 26 oktober 2016  – Het Gesprek II 
 

Onderwerp Intensiveringsprogramma participatie (120535) 

Datum 26 oktober  2016 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD): Potjer-Scholten 
(D66): Fambach 
(CDA): Van Tilburg 
(PvdA): Winnubst 
(GL): Vos 
(HvBNM): Van der Ham 
(GOP): Kwekkeboom 
(50Plus):  Haije 

Meesprekers P. van der Vliet (Voorzitter Het Goois Coöperatief) 
F. Rebel (directeur Groen Ambitie BV) 
E. Reitsma (TWinburgering en het Gooise Meren Coöperatief) 
S. Kool (MrpD) 
L. Mast (Adviesraad werk en inkomen) 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Van Amstel 

Voorzitter Sweijen 

Griffie De Vries 

Besproken items 
 

De voorzitter opent de vergadering. De portefeuillehouder geeft een korte 
toelichting. Meesprekers stellen zich voor, lichten toe welke activiteiten ze 
ondernemen op het gebeid van participatie en spreken zich uit over de plannen. 
Hoe de gemeenteraad hierin te betrekken. Is voor ondernemer voldoende duidelijk 
wat van hem wordt verwacht. Hoe wordt ondernemer gefaciliteerd en gaat de 
gemeente ook risico dragen. Menselijk kapitaal moet centraal staan. Voor 
loonwaardebepaling is ook belangrijk iemands motivatie. Aandacht voor ouderen. 
Inhoud eigenkracht. Plan is opgesteld in samenspraak met ondernemers waarom is 
de drempel dan nog te hoog voor ondernemers. Belang van ondersteuning door 
projectmanager. Slechten financiële drempels. Verhouding tot Tomingroep. Rol raad 
van beheersing naar vertrouwen ook in relatie kostenbeheersing. Kwantitatieve 
karakter van het plan. Wat is de situatie na een half jaar werk. Formeren projectgroep 
om mensen goed te begeleiden. Raadslid en betrokkenheid bij uitvoering. Individuele 
raadsleden kunnen ook worden benaderd. Wat is de grootste uitdaging voor de 
meesprekers in de praktijk en welk gereedschap is daarbij nodig. Beweging maken 
naar de mensen, bewustwording van het benodigde samenspel en budget. Stem van 
en beweging vanuit de burger. Aangegeven wordt wanneer het goed gaat en 
wanneer mis. 
Nota is beleidsmatige stap in goede richting, uitvoering moet nog beter. Wat is 
stimulans voor ondernemer. Regeldruk en bureaucratie. Hoe concrete aantallen te 
realiseren. Zijn doelen realistisch. Wie is eind verantwoordelijk. 
Voortgangsrapportage richting raad. Wie tekent namens werkgevers. Samenkracht. 
Monitoring kwantitatief en kwalitatief. Hoe gaan we elkaar aanspreken op de te 
behalen resultaten. Aanleveren vanuit doelgroepenregister, hoe te verbeteren. Inzet 
van begeleiding werkgever via maatwerk. Aantal uitstromers en werk-/leertrajecten. 
Categorieën te kwantificeren (tabellen). Lange termijnen van afhandelen van 
aanvragen van werkgever (streven is nu 48 uur). Dekken te korten realistisch. Blijft er 
voldoende geld beschikbaar. 
 



 

Toezeggingen college  

Aanbeveling per 
fractie verdere 
procedure 

Alle aanwezige fracties adviseren meningsvormende behandeling in de raad 

 
 


