
Projectplan in het kader van de BEL-samenwerking 
 
Taak Voorzieningen, gericht op BEL-burgers 
Werkgroep  
 

Medewerker Blaricum: 
medewerker Eemnes:  
medewerker Laren:  
procesverantwoordelijke:  

Achtergrond  
 

Collegebesluit d.d. 
Raadsbesluit d.d. 

Doelstelling 
samenwerking en 
Opdracht werkgroep 
(zoveel mogelijk 
meetbaar maken) 

Breng mogelijkheden tot verbetering en verdere ontwikkeling van 
samenwerking in beeld, gericht op verhoging van de kwaliteit van 
dienstverlening en verbetering van de efficiency. Hierbij kan een bredere 
oriëntatie van vergelijkbare voorzieningen eveneens aan de orde 
komen. (*) Indien er mogelijkheden zijn om een financieel voordeel te 
behalen door een vorm van samenwerking, zal dit aspect tevens worden 
meegenomen. 

Taak en Doelstelling 
 
 

1. Inventariseer huidige taakuitvoering bij de 3 gemeenten 
2. Geef aan wat de huidige stand van zaken is, in relatie tot 

samenwerking (wat is al gerealiseerd) 
3. Formuleer op welke wijze samenwerking voor deze taak het beste 

gerealiseerd kan worden 
4. Geef eventueel een fasering aan om de samenwerking gestalte te 

geven 
5. Geef aan welke meerwaarde deze vorm van samenwerken heeft op 

het gebied van  
- vermindering kwetsbaarheid 
- verhoging van de kwaliteit van dienstverlening 
- toegerust zijn op de toekomst 
- efficiency 
- anders 

6. Geef eventuele financiële en organisatorische gevolgen aan van de 
samenwerking 

 
Randvoorwaarden 
voor realisering 
 

1. Tijdsbesteding werkgroep: max. 6 bijeenkomsten, totaal 50 uur per 
medewerker 

2. Doorlooptijd t/m eindrapportage: 4 maanden 
3. Kwaliteitseisen eindproduct: rapportage, max. 15 pagina’s 
4. Geen extra inzet van middelen (geen extra personeel of geld) 

Doorlooptijd en 
tussentijdse 
terugkoppeling 
 

1. Elke maand voortgang berichten aan de gemeentesecretarissen 
2. Eerste concept-rapportage  voorleggen aan gemeentesecretarissen: 

2 maanden na opdrachtverlening 
3. Eindproduct van deze fase opleveren aan gemeentesecretarissen: 4 

maanden na opdrachtverlening 
 

(*) Een mogelijke indeling van de voorzieningen zou kunnen zijn: 
1. puur lokaal 
2. bilateraal (dus voornamelijk gebruik door 2 van de 3 gemeenten) 
3. BEL, dus met een redelijke evenwichtige verdeling ta.v. gebruik 
4. regionaal (dus bijvoorbeeld Blaricum en Huizen) 
5. boven regionaal, zoals naar alle waarschijnlijkheid Museum Singer 
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