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De voorzitter leidt het onderwerp kort in.
De heer Korf (ChristenUnie) geeft aan dat het een complex document is. Deze nota
moet vooral lokaal in plaats van regionaal georiënteerd zijn. Het is belangrijk om een
goede definitie van kwetsbaren op te stellen. Het is zonde dat het Witte Theater weg
is. Verenigingen moeten goed gefaciliteerd worden. Voor het stimuleren van
wijkinitiatieven mag nieuw beleid ontwikkeld worden. En er mag een nieuw
wijkbudget tegenover staan. NL doet geldt voor 365 dagen per jaar. Er moet meer
aandacht in de media zijn voor vrijwilligerswerk. De fractie hoopt dat de sociale
cohesie toe zal nemen en onderstreept de conclusies van de WMO-raad. Als laatste
dankt hij alle mensen die zich al jaren inzetten op dit gebied
De heer Van Deudekom (LGV) vindt het geen eenvoudige nota en het vraagt de
nodige visie en inzet. Dat blijkt ook uit het stuk. Hij heeft zorgen met betrekking tot
kwetsbare mensen. Aan deze groep mensen moet een goede plek in de
maatschappij gegeven worden en er dient voor gezorgd te worden dat zij niet
geïsoleerd raken. Het samenspel tussen vrijwilligers en professionelen moet
gewaarborgd blijven. Het is goed dat de portefeuillehouder met diverse actoren in
gesprek is en blijft. Er moet ook aandacht blijven voor mantelzorg en de nodige
ondersteuning die daarvoor nodig is. Goede contacten in de buurt is prettig en draagt
bij aan het veilig wonen. Hij heeft een artikel wat men kan bereiken met vrijwillige
inzet. In 2009 heeft hij een vraag gesteld over het slecht onderhoud en onvoldoende
groen in bepaalde buurten. Ook hier heeft hij een artikel over en zal deze na de
sessie overhandigen aan de portefeuillehouder.
De heer Hageman (VVD) vindt dat vrijwilligers het cement zijn van de samenleving.
Inzet van vrijwilligers is ontzettend belangrijk. Hij kan zich vinden in de inhoud en de
opbouw van de nota. Hij is content dat de WMO-raad dit ook vindt en dat er aandacht
is voor senioren. Wat doet sociale activering in deze nota? Hoe staat het nu met een
collectieve verzekering voor vrijwilligers?

De heer van Koten (SP) geeft aan dat de komende jaren er belangrijke
ontwikkelingen in het sociale domein aankomen. De definitie van vrijwilligerswerk
sluit niet goed aan en er is geen sprake van vrijblijvendheid. De fractie hecht waarde
aan het sociaal kapitaal in Velsen. Thema twee kan hij niet volgen. Een buurthuis is
geen dagcentrum. Sociale activering is geen re-integratie instrument. De fractie is
geen voorstander van de komende participatie wet. En ook geen voorstander van het
overdragen van onderdelen uit d e AWBZ naar de WMO als het gaat om kwetsbare
groepen die samengaan met forse bezuinigingen. Aan de raad wordt een onvrijwillige
inzet gevraagd om akkoord te gaan met deze nota.
Mevrouw Vos (Velsen Lokaal) ziet de inbreng van de sessie van 12 september 2013
niet terug in deze nota. De portefeuillehouder heeft gesproken met verschillende
actoren maar heeft hij ook gesproken met het bedrijfsleven? Er dient een betere
toelichting te komen op vrijwillig of verplicht vrijwilligerswerk. Het is goed dat deze
nota er is.
Mevrouw Sintenie (CDA) is blij dat de kerken zijn meegenomen in de nota. Het is een
prima nota op papier. We hebben te maken met maatschappelijke veranderingen,
werkende burgers en senioren. We mogen en moeten elkaar opnieuw opvoeden. Dit
is geen bezuinigingsnota, maar het heeft wel raakvlakken. De WMO-raad vraagt
aandacht voor de jeugd, met name maatschappelijke stages. Graag ontvangt zij hier
nadere uitleg over van de portefeuillehouder hoe hij daar mee om gaat.
Mevrouw Zorgdrager (D66Velsen) is in algemene zin positief over de impuls voor
vrijwillige inzet. Er is erg ingezoomd op ouderen echter valt er bij jongeren echt nog
wel wat te halen. Bij sportverenigingen is de vrijwillige inzet min of meer gedwongen.
Maar dat is niet per se slecht. Er zijn wijkprojecten maar wat gebeurt er als deze
eindigen? Er moet een vervolg gestimuleerd worden en wat als die ondersteuning er
niet is. De sociale vrijwilligers worden een beetje vergeten. Indien men de vrijwilliger
wel vindt aar niet bind dan raak je ze sneller kwijt. Vrijwilligerswerk op het gebied van
zorg zal meer toenemen in plaats van sociaal vrijwilligerswerk. Dat is een knelpunt.
Er moet preventief gedacht worden.
Mevrouw Havik (PvdA) vindt het goed dat er in Velsen veel vrijwilligers zijn. Mensen
doen dat uit zichzelf. Er zijn verschillende principiële dingen aan de hand. De
verplichte tegenprestatie bij de participatiewet is niet vrijwillig. Draagkracht en
draaglast raken steeds verder uit balans. Daarop geeft deze nota geen concreet
antwoord. Wat te doen en met welk geld? Waarom functioneert wijkinitiatieven niet?
In dit document ziet zij de lasten van gebouwen niet terug. Hoe sluit deze nota aan
bij de implementatie van jeugdzorg en de AWBZ? Hoe worden jongeren bij dit
onderwerp betrokken? Er dient ook bij de eigen medewerkers van de gemeente
reclame gemaakt te worden voor vrijwilligerswerk.
Het woord is aan de portefeuillehouder de heer Te Beest. De opmerkingen van de
vorige sessie zijn in dit document verwerkt. Deze nota is niet de oplossing voor de
drie komende decentralisaties. Maar ook als die er niet zouden zijn zitten er veel
waardevolle elementen in de nota. De druk vanuit Door de decentralisaties zal de
druk op vrijwilligers en mantelzorg toenemen. Dit leidt er niet toe dat het sociale
component per se minder zal worden. Vrijwillige inzet zou uit eigen initiatief moeten

gebeuren. Er is een dunne lijn tussen vrijwillige en verplichte inzet. Het vraagt
maatwerk om dicht bij de burger te blijven. De digitale sociale kaart komt in februari
of uiterlijk maart. Er zijn projecten die op buurtniveau werken maar ook projecten die
vanuit de provincie zijn opgepakt. Er is de afgelopen jaren een onderschrijving op het
gebied van wijkinitiatieven, daar baalt hij van. Er zijn wel voorbeelden maar het
budget is nooit opgegaan. Hij raadt af om de algemene reserves hiervoor te
gebruiken, Hij is het er mee eens dat er meer aandacht vanuit de media voor
vrijwilligerswerk moet komen. Het samenspel tussen professionele en vrijwilligers is
inderdaad spannend. De collectieve verzekering is in een college bericht aan de orde
gekomen. Ook het bedrijfsleven wordt hier volop bij betrokken. In april wordt er een
beursvloer georganiseerd. Hij heeft niet individueel gesproken met bedrijven dit
verloopt via Stichting Welzijn. Maatschappelijke stages stelt wethouder Baerveldt aan
de orde, dit valt namelijk onder onderwijs.
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel besluitrijp is voor 6 februari 2014 met
een korte stemverklaring.

