
Politieke Avond gemeenteraad Gooise Meren 
Formulier voor aanvraag Thema-uur (door raad en college) 

 

 

Het volledig ingevulde formulier kunt u mailen naar griffie@gooisemeren.nl. 

 

Naam indiener: P. Scholtz 

Telefoonnummer indiener:  

 Thema-uur  

Verzoek tot agenderen van een onderwerp voor een Thema-uur voor uitwisseling van informatie of verdieping (geen 

besluiten) en niet ter directe voorbereiding van een besluit van de raad. Gerechtigden tot het doen van een verzoek zijn 

raadsleden, ambtenaren (in overleg met portefeuillehouder), college en rekenkamer. 

Onderwerp: Actualiseren verordening Participatie 

Gewenste datum: 11 juli 2018 

  

Aanleiding, doel en verdere toelichting: 

Gooise Meren hanteert voor de uitvoering van de Participatiewet een reeks aan verordeningen die de afgelopen 3 jaren zijn 

vastgesteld. Eén van de resultaten van het programma MVO Gooise Meren is het inzicht en de wens de effectiviteit van beleid 

te verbeteren door bestaande verordeningen te actualiseren:  

- Met één verordening die begrijpelijk is en kijkt naar het effect op de inwoner; 
- meer richting/duidelijkheid biedt voor inwoners en professionals;  

- meer samenhang tussen bestaande verordeningen/onderwerpen kent.  

In deze fase worden de huidige verordeningen re-integratie, loonkostensubsidie en tegenprestatie in één verordening 

samengebracht. Het college stelt voor om een thema-uur te wijden aan de ontwikkeling van de nieuwe verordening om 

informatie en mogelijke beleidskeuzes  te  delen. Aan de hand van ervaringen uit de praktijk worden verbetermogelijkheden 

gepresenteerd en een toelichting gegeven over de uitgangspunten die het college voor staat te hanteren.  

 

 

Beoogd resultaat: 

Het college heeft raadsleden inzicht geboden in de ontwikkeling van de nieuwe verordening Participatie. Dit thema-uur is een 

belangrijke stap in het proces om de nieuwe verordening op 1 januari 2019 operationeel te hebben.  

Daarvoor is nodig dat beeldvorming kan plaatsvinden op de politieke avond van 5 september as. (eerste na de zomer) en 

meningsvorming en besluitvorming op respectievelijk 19 september en 10 oktober as. De tijd na besluitvorming is nodig op de 

vastgestelde verordening operationeel te krijgen per 1 januari 2019. 

 

Gevraagde wijze van behandeling/wie wordt uitgenodigd? 

Tijdens het thema-uur wordt een presentatie gegeven om de raadsleden te informeren over de nut en noodzaak tot het 

wijzigen van de verordening Participatie en de gedachten uit te wisselen over mogelijke beleidskeuzes. Deelnemers aan dit 

thema-uur  zijn vertegenwoordigers van de uitvoering en beleid..   

 

Naam portefeuillehouder(s): Barbara Boudewijnse 

Bijlagen: 1.  

2.  

3.  

Facilitaire benodigdheden: 

Monitor/pc/laptop 

 


