Aanbiedingsformulier SG 'Varen doe je Samen!'
Voorstel PvA komen tot VdjS “2020 en verder”
Bijlage SG20180712 Apt 3
d.d. 10 juli 2018

Indiener
Behandeltijd
Doel
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3. Informatief
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Voorstel

◼ Rowena van der Maat PL
5 min.

 Anders ……………………….
15 min.

30 min.

 Discussie/Meningvormend

◼ Besluit

 Hamerstuk

 Mededeling

◼ Instemming
voorstel

 Standpunt innemen

 Informatief
Voor het voortzetten van 'Varen doe je Samen!' na 2019 is extra inzet nodig. Ten eerste
het benaderen van de huidige Convenantspartners en extra convenantspartners. Ten
tweede zal er een nieuw convenant moeten worden samengesteld en het schrijven van
een nieuw Plan van Aanpak. Dit zal extra inzet vragen van de PL.
Op basis van de interviews die gehouden zijn met de Convenantspartners kan
geconcludeerd worden dat VdjS! voortzetting na 2019 gewenst is.
In de SG wordt het procesplan om te komen tot Plan van Aanpak VdjS! “2020 en verder“
besproken en waar nodig aangescherpt. Ook zal een inschatting van extra inzet fte’s van
de PL besproken worden. Hiervoor zal aan de SG inzet vanuit het VdjS!-fonds gevraagd
worden.

Voorbereiding /
Afstemming

Afstemming met SG-lid intern is gewenst

Beslis- en
Bespreekpunten

Procesplan om te komen tot Plan van Aanpak VdjS! “2020 en verder”:
2018 SG juli:
• Doorgaan na 2020, vaststellen procesplan
• (aug/sept: ronde provincies)
2018 SG november:
• Uitgangspunten/hoofdlijnendocument
• Concept Plan van Aanpak (incl begroting)
(GONZ vergadering december)
2019 SG maart:
• definitief Plan van Aanpak “2020 en verder”
2019 SG juli:
• convenant-tekst
2019 SG november:
• alles definitief
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Consequenties

Financieel (k€)

€ 10.050,-

Procesplan om te komen tot Plan van
Aanpak VdjS! “2020 en verder”:

Capaciteit (fte)

96

Concept Plan van Aanpak (incl begroting)

45

Definitief Plan van Aanpak “2020 en verder”

10

Convenant-tekst

30

Totaal

Convenant

raming fte

Ronde Convenantspartners incl alle provincies
Uitgangspunten/hoofdlijnendocument

20

201

Verder na 2019

Communicatie
Planning

Zie procesplan

Vervolgtraject
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