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Een oordeel vormen over de notitie Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017
Op 12 september jl. is de startnotitie Vrijwillige inzet in Velsen in een
raadssessie besproken. Daarnaast is een bijeenkomst georganiseerd
voor diverse vrijwilligersorganisaties. Ideeën, suggesties en opmerkingen
van gemeenteraadsleden en vrijwilligersorganisaties zijn meegenomen in
de verdere uitwerking van de notitie.
Op basis van bestaande visiedocumenten en beleidsdocumenten wordt in de
notitie “Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017” een vijftal thema’s uiteengezet:
Thema 1.
Vrijwillige inzet voor kwetsbare burgers: de gemeente wil
nabuurschap bevorderen en nieuwe activiteiten op het gebied
van zorgvrijwilligers en burendiensten initiëren;
Thema 2.
Vrijwillige inzet door kwetsbare burgers: kwetsbare mensen
hebben net als iedere ander persoon mogelijkheden en
talenten. Met de decentralisaties komen meer kwetsbare
groepen naar de Wmo;
Thema 3.
Versterken en ondersteunen van vrijwilligers en verenigingen:
een bloeiend verenigingsleven bijv. op het gebied van sport,
welzijn en cultuur, is voor elke stad belangrijk. De gemeente wil
verenigingen zoveel mogelijk faciliteren in hun
zelfredzaamheid;
Thema 4.
Stimuleren van wijkinitiatieven: wijkinitiatieven dragen bij aan
het versterken van de sociale samenhang in de wijk;
Thema 5.
Promoten en stimuleren van actief burgerschap: Om aan deze
bovenstaande 5 thema’s invulling te geven zijn in Velsen meer
vrijwilligers nodig. Het promoten van actief burgerschap is
daarom een belangrijke activiteit.
Het budget wijkgerichte dienstverlening sluit goed aan op thema vier (het
stimuleren van de wijkinitiatieven) in de notitie Vrijwillige inzet in Velsen.
Daarom is gekeken naar de mogelijkheden om dit budget in te zetten
voor activiteiten op het gebied van vrijwillige inzet in de wijk. Vanwege de
ontwikkelingen rondom vrijwillige inzet en de meerjarige onderschrijding
van het budget wijkgerichte dienstverlening, wordt voorgesteld per 2014
structureel een bedrag van € 20.000,- over te hevelen vanuit het budget
wijkgerichte dienstverlening naar het budget stimulering vrijwilligers. Dit
extra budget biedt mogelijkheden een impuls te geven aan de stimulering
van vrijwillige inzet in de wijk.
►Fracties maken opmerkingen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun oordeel over het plan.
►Voorzitter vat afspraken samen en concludeert of het voorstel
besluitrijp c.q. debatrijp is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 6 februari 2014

