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F. Bal, M.M. Hillebrink, F.J. Korf, T. Mastenbroek-Wesseling, D.
Sintenie-Wiegers, C. Stapper, M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse, F.
Vrijhof, E.H. Zorgdrager-van Laar
J. van Haren-Bot, R.A. van Koten
R.G. te Beest

F.A. de Jong

De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de insprekers de
heer Van Deventer en de heer Van der Neut. De inbreng van de heer Van Deventer
wordt als bijlage toegevoegd aan dit verslag.
Het woord is aan de verschillende fracties.
Mevrouw Mastenbroek (VVD) wil weten wanneer er een notitie betreffende het
vrijwilligersbeleid komt? Hoe meetbaar zijn de maatschappelijke consequenties? Als
alternatieven worden tegenstrijdige zaken gezegd. Hoe zit het met alle
ontwikkelingen rondom het COB? In het financiële staatje op bladzijde 11 staat dat er
incidentele beschikbare middelen zijn, wat zijn dit voor middelen? Het genoemde
bedrag van 3, 8 miljoen is niet terug te vinden in de begroting, klopt dat?
Mevrouw Van Haren-Bot (steunfractielid GroenLinks) wil weten wie er onder de
definitie vrijwilligers vallen. Zijn dat alle mensen die geregistreerd staan bij de
Stichting Welzijn Velsen of vrijwilligers van geheel Velsen. Mogen vrijwilligers een
vergoeding ontvangen en hoe hoog mag die vergoeding zijn?
De heer Korf (ChristenUnie) vindt het een lastig leesbaar stuk. Hoe worden de blinde
vlekken zichtbaar? Het gaat dan om de groepen mensen die hulp nodig hebben
maar niet bekend zijn bij de gemeente. De rol van vrijwilligers neemt toe; tevens
moeten mensen meer en langer werken waardoor de aantallen vrijwilligers afnemen.
Is er aan gedacht hoe dit op te vangen? Hoe wordt meetbaar gemaakt dat welzijn
nieuwe stijl aan de beoogde doelen voldoet? De fractie ziet graag een handboek
voor de vrijwilliger om de weg te vinden in de weer war van alle voorzieningen en
instanties
De heer Hillebrink (D66Velsen) noemt een aantal punten die de fractie belangrijk
vindt bij welzijn nieuwe stijl. Kan de wethouder uitleggen hoe de samenhang tussen
welzijn nieuwe stijl en andere onderwerpen als wijk gericht werken, transities enz

vorm krijgt? Blijven cursussen bereikbaar voor minima? Zijn organisaties bereidt om
over de eigen muren te kijken. Wordt de grote van de wijk meegewogen bij de
afweging van één accommodatie per wijk? Wat is de definitie van de kwetsbare
burger? Hoe zit het met het financiële risico?
De heer Bal (LGV) heeft enkele overlappingen uitgefilterd. Is de wethouder het er
mee eens om dit bestuurlijk in de IJmond mee te nemen. Welzijn nieuwe stijl is heel
breed en betreft allerlei terreinen.
Dit stuk heeft ook veel impact op accommodatiebeleid voor kleine verenigingen.
Wellicht kan de Raad gezamenlijk een motie of amendement indienen om het budget
van incidentele middelen voor een gedeelte te besteden aan de tot stand houding
van het witte theater.
Mevrouw Sintenie (CDA) geeft aan bang te zijn dat er geen versterking van
vrijwilligers uit de volgende generatie komt. Zij neemt aan dat in de komende nota
vrijwilligers meer informatie over aantallen vrijwilligers en dergelijke staat. Wat gaat
de gemeente doen betreffende Welzijn nieuwe stijl, praten, sturen of ook
controleren? Waarom staat er bij de accommodatie van de brulboei geen
bijzonderheden vermeld?
Mevrouw Vos-Vester (Velsen Lokaal) ziet de nota als start om suggesties mee te
kunnen geven. Zij ziet dit nog als een open einde en er zal nog geëvalueerd moeten
worden. In de leefbaarheidsmonitor zal dit onderdeel heel goed meegenomen
moeten worden. Zo kan er met indicatoren worden aangegeven wat het bereik is en
hoe er gescoord wordt. Zij heeft een tekstuele opmerking over etnische diversiteit. Er
is absoluut armoede in de gemeente dus schrap deze zin. De fractie ontvangt graag
het resultaat over de herijking van de zogeheten kleine organisaties. Ook graag een
uitleg over de opmerking dat alle sportvoorzieningen multifunctioneel zijn. Zij is ook
benieuwd naar een notitie vrijwilligers.
De heer van Koten (SP) vraagt zich af wiens probleem met deze notitie wordt
opgelost. De fractie is hoopvol en onderschrijft de uitgangspunten en blijft kritisch het
proces volgen en kijken of de burger in de toekomst ook daadwerkelijk geholpen is
met al deze veranderingen. Hoe wordt bij de collectieve voorzieningen gecontroleerd
of de hulp compenserend en ook maatwerk is. Hij ondersteunt het pleidooi van LGV
aangaande het Witte Theater.
De heer Stapper (PvdA) noemt de elementen begrip, middelen en tijd. Hoeveel
ruimte is er in de planning? Dit stuk betreft een nieuwe methodiek. Hij is voorstander
om via indicatoren te gaan monitoren. De fractie ontvangt graag een tussentijdse
terugkoppeling, bijvoorbeeld elke drie maanden. Hij is benieuwd naar de inbreng van
de Wmo Raad.
Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer te Beest. Nog dit jaar komt er een
nota vrijwilligers. Niet alles kan in deze nota, dit is eigenlijk een startnotitie. De
gemeente is op de goede weg. Juist in een periode waarin de transitie plaatsvindt is
het heel moeilijk om indicatoren te verzinnen. Signalen uit samenleving die bij de
betrokken instellingen binnenkomen zijn het eerste vangnet waarop er eventueel
tussentijds bijgeschaafd kan worden.

Er zijn bezuinigingsopdrachten aan de gemeente meegegeven door de Raad en
deze zijn ingeboekt. Er is de afgelopen jaren een terugtrekkende beweging gemaakt
met betrekking tot het budget zorgbalans COB, juist op het gebied van overlap. De
portefeuillehouder geeft een uitleg over de verdeling van het budget. Het is met
elkaar een uitdaging om met de beschikbare financiële middelen een goede weg te
bewandelen en welzijn nieuwe stijl goed vorm te geven. Over de juridische procedure
geeft hij aan dat het een personeelsvraagstuk is. De gemeente heeft het standpunt
dat het tijdig genoeg is aangekondigd. Zorgbalans moet dit binnen de eigen
organisatie oplossen. Hij gaat ervan uit dat de frictiekosten niet voor de gemeente
zijn en ziet de juridische procedure met vertrouwen tegemoet. Het domein
ouderenwelzijn was erg aanbodgericht, dat verschuift nu naar vraaggericht. Het is
dus een andere manier van invulling en dat vraagt creativiteit. De portefeuillehouder
denkt dat het efficiënt ingevuld kan worden. De nota vrijwilligers komt dus nog.
Daarin zitten ook de elementen waar vanavond vragen over gesteld zijn. Het is een
breed terrein en het is moeilijk om dat in aantallen zichtbaar te maken. Ook de
mantelzorgers vallen onder dit terrein. De vraag is hoe je mensen motiveert en
mobiliseert om op wat voor manier dan ook als vrijwilliger aan de gang te gaan. Om
de vrijwilliger wegwijs te maken is een van de instrumenten bijvoorbeeld de (digitale)
sociale kaart. Het uitgangspunt is één accommodatie per wijk. De brulboei is niet
genoemd omdat er geen wijzigingen zijn in de bestaande activiteiten. De gemeente
bekijkt wel de mogelijkheid van een optimaal gebruik van de accommodaties. Voor
de accommodatie is per wijk naar het aantal inwoners gekeken. Er kunnen natuurlijk
geen nieuwe wijken worden ingedeeld, de gemeente heeft te maken met de
bestaande infrastructuur als het gaat om bestaande accommodaties. Geprobeerd
wordt zoveel mogelijk buurthuizen in stand te houden mede gezien de decentralisatie
wat op de gemeente afkomt. De portefeuillehouder kijkt positief tegen de
samenwerking van de IJmondiale alliantie aan. Hij juicht samenwerking toe. De
leefbaarheidsmonitor is een mooi instrument om te meten of welzijn nieuwe stijl
geslaagd is. Er is een budget voor wijkinitiatieven, helaas wordt hier weinig gebruik
van gemaakt. Het is een uitdaging voor het college om dit zichtbaar te maken bij de
wijkplatforms. Wat betreft het lokaal platform ziet hij kansen. Dit is onderdeel van
discussie bij de vrijwilligersnota. De collectieve voorzieningen is iets wat aan het
werkveld overgelaten moet worden. Het financiële staatje zit wel degelijk in de
begroting verwerkt. De uitslag van de Wmo-raad was positief.
De voorzitter inventariseert bij de aanwezige fracties en concludeert dat een grote
meerderheid van de raad het stuk besluitrijp vindt met de gebruikelijke tijd die voor
een stemverklaring staat. De voorzitter sluit de vergadering.

