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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de aanwezige fracties.
Mw. Vos-Vester (Velsen Lokaal) heeft de nota met interesse gelezen. Zij is geschrokken van
de plannen van het kabinet voor het inzetten van vrijwilligers in de zorg. Het is heel erg
belangrijk om tot een goede definiëring te komen van formele en informele vrijwillige zorg. Zij
wil dit met klem benadrukken. Er zit namelijk een groot verschil tussen formele en informele
vrijwillige zorg.
Mw. Broek (LGV) vindt de nota er goed uit zien. Het is belangrijk om mensen te
enthousiasmeren met ondersteuning van de gemeente waarin promotie ook een rol speelt.
Het is een goede zaak om wijkplatforms hierbij te betrekken. Middelbare scholieren
betrekken bij vrijwillige inzet is een maatschappelijk en educatief leerproces over hoe de
maatschappij werkt. Dit kan bijvoorbeeld door maatschappelijke stages te lopen of
onderhoudswerkzaamheden in de natuur of werk bij dieren te verrichten. Is er een project
wat het gezamenlijk optrekken van autochtone en allochtone organisaties verbeterd? En zijn
er samenwerkingsverbanden voor het leggen van contacten met verschillende organisaties
op het gebied van natuur, dier, recreatie, kunst en cultuur?
Mw. Langendijk (VVD) geeft aan dat de inzet van vrijwilligers enorm belangrijk is.
Hoe kan er voldoende aanbod zijn om vrijwillige inzet veilig te stellen. Het is niet echt
zichtbaar wat die extra’s precies zijn, wat is er nieuw? Zij wil graag dat interventies of nieuwe
activiteiten worden aangegeven en dat de financiële paragrafen duidelijker worden. De
fractie is blij met de aandacht voor senioren. Het is belangrijk om hun kennis en kunde
zoveel mogelijk te benutten. Is er op dit moment voldoende inzicht in de concrete behoefte
aan ondersteuning aan de vrijwilligers en hoe gebeurt dat bij andere gemeenten? Bij het
regionaal traject zijn 14 gemeenten betrokken, wordt dat geëvalueerd? Kan de collectieve
vrijwilligers verzekering worden uitgebreid? Sociale activering hoort niet thuis in deze
startnotitie.
Mw. Zorgdrager (D66Velsen) is verwonderd over de notitie die nu voorligt. Dit kan haar
inziens geen startnotitie genoemd worden. De Raad heeft op deze manier geen andere
keuze dan rood of groen licht te geven. Zij wil weten hoe de organisaties bij de
totstandkoming van deze notitie zijn betrokken. Het vragen van een tegenprestatie aan
uitkeringsgerechtigden is naar de mening van D66Velsen geen vrijwillige inzet. Zij mist de
samenhang in deze nota. Het lijkt wel of de teksten in de nota zijn geknipt en geplakt. De
wethouder doet met de tekst in de nota het werk van de vrijwilligers centrale te kort. Zet de

persoon centraal en niet de bezuinigingen en laat blijken in de tekst om vrijwilligerswerk met
respect behandelen. Het lijkt nu of men verplicht vrijwilligerswerk moet doen. De plannen zijn
bijzonder ambitieus en wees blij als de inzet van 33% behouden blijft. D66Velsen is niet blij
met deze nota.
Mw. Sintenie (CDA) vindt het een aangeklede nota. Jammer dat er op geen enkele wijze
advies aan de kerken gevraagd is. Zij hebben veel ervaring met de inzet van vrijwilligers.
Waarom valt burgerparticipatie buiten dit document? Wat is de stand van zaken van de
sociale kaart? Maatwerk is voor kwetsbare burgers belangrijk, hoe bereik je die? En waar
blijft de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen. Zij doet de suggestie om nieuwe leden
verplicht vrijwilligers werk te laten doen voor de vereniging, bijvoorbeeld corveedienst.
Senioren zijn zeer actief op het gebied van vrijwilligerswerk. De seniorenraad dient actief
benaderd te worden, zij kunnen nuttige suggesties geven. Zij wil het college meegeven om
actief met de uitwerking van deze nota aan de slag te gaan.
Dhr. Van Koten (SP) geeft aan dat hij deze nota eigenlijk van achteren naar voren heeft
gelezen en vindt met name thema 1 en 2 zeer belangrijk. Ga bij de kwetsbare burgers voor
een maatwerk benadering. De vraag naar informele zorg zal toenemen. De rol van de
gemeente bij het stimuleren van vrijwilligerswerk is relatief klein. De decentralisaties gaan
natuurlijk ook een rol spelen en de bezuinigingen van het rijk kunnen roet in het eten gooien.
Compenseren wordt decompenseren. De SP gelooft in kracht van de burgers.
Vrijwilligerswerk moet niet een sluitpost zijn.
Dhr. Meinema (PvdA) geeft aan dat de nota met een enge definitie begint. Vrijwilligerswerk is
een win- win situatie. De VNG heeft in hun magazine geschreven over een soort delta plan
voor vrijwilligers, wellicht kan hierbij aangesloten worden. De gemeente kan zelf het goede
voorbeeld geven door vrijwilligerswerk in de organisatie te promoten. De fractie is verheugd
te lezen om gevoel voor het vrijwilligerswerk onder de jeugd te kweken. Vrijwillige inzet mag
niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Wat wordt er met belonen van groepen
bewoners die zich willen inzetten voor hun eigen leefomgeving? De fractie vraagt aandacht
om niet door te slaan. Belangrijk is om oog te hebben voor continuïteit en betrokkenheid van
de inwoners.
Dhr. De Jong (ChristenUnie) vindt de nota zeer uitgebreid en er staan vrij veel details in. Het
is een zorg van de fractie dat vrijwilligerswerk vrijwillig moet blijven en geen verplichting
wordt. Vrijwilligerswerk is niet bedoeld om de nood in de zorg op te lossen. Het is goed om
vrijwilligerswerk vanuit de gemeente te stimuleren. Hij gelooft er niet in dat als men mensen
bij elkaar brengt er dan vanzelf normen en waarden boven komen drijven. Als gemeente kan
hier iets van richting worden gegeven.
Het woord is aan de wethouder, de heer Te Beest. Hij geeft aan dat het best ingewikkeld is
om deze nota te maken. Vrijwilligerswerk moet inderdaad wel een vrijwillig karakter hebben.
Dat is juist een moeilijk spanningsveld, wanneer is iets nog vrijwillig en wanneer is het een
verplichting. De vrijblijvendheid komt zo ter discussie te staan. Deze nota is wel een
startnotitie. Er is geprobeerd een kader mee te geven en in beeld te brengen wat er allemaal
al is. Er is met veel betrokken partijen gesproken en dit zullen er nog meer worden. Dit is
geen bezuinigingsnota. Deze nota is er opgericht om vooruit te kijken en het creëren van
kansen. De persoon staat in deze nota centraal, niet de bezuinigingen.
Hij voelt de zorg die is geuit dat met deze nota een morele druk wordt gelegd om vrijwillige
inzet te leveren. Er is geprobeerd om met deze nota de juiste toon aan te slaan. Iedereen
heeft altijd een vrije keus. Het is moeilijk de scheidslijn tussen formele en informele vrijwillige
zorg aan te geven. Er dient flexibel worden ingespeeld op de maatschappelijke
ontwikkelingen. Er is ook een verschil tussen vrijwilligers door of juist voor kwetsbare
burgers. De nota is er in ieder geval op gericht om de sterke kwaliteiten van de mens te
benadrukken. De capaciteit en kwaliteit van elk mens dient benut te worden. Het is lastig om
antwoord te geven op de vraag of wat voorheen zorg was nu participeren wordt. Het is heel

basaal. En vanuit Den Haag worden er ook grenzen opgelegd. De suggestie om middelbare
scholieren te betrekken bij dit onderwerp zal de portefeuillehouder meenemen. De 70.000
euro die beschikbaar is voor wijkinitiatieven gaat niet altijd op. Wellicht kan dit potje ook
gebruikt worden voor vrijwillige inzet. Deze nota vraagt niet om meer geld. Het wordt
uitgevoerd met de middelen die er zijn. Het vrijwilligers percentage was 33% en is nu 36% in
Velsen. In 2014 komt naar verwachting het eerste beursplein. Evaluatie van projecten gaat in
de toekomst wel gebeuren. Stichting Welzijn werkt in opdracht van de gemeente en er is ook
gevraagd hoe zij denken vorm te geven aan het uitgestippelde beleid. Een voorbeeld
daarvan is het beursplein. De portefeuillehouder neemt de suggestie mee om evaluatie van
dit onderwerp op te nemen in de leefbaarheidsmonitor. Sociale activering valt ook onder de
scheidslijn van waar de grens nu precies ligt. Bij actief burgerschap en het moraal is
communicatie enorm belangrijk. De kerken zijn niet specifiek in de nota benoemd. Zij spelen
inderdaad een belangrijke rol in de samenleving en in het vervolgproces worden zij ook
uitdrukkelijk betrokken. Dat geldt ook voor de senioren. Met de lokale seniorenbonden
spreekt de portefeuillehouder periodiek en dit onderwerp staat op de agenda. Het genoemde
woord “maatwerk” heeft de portefeuillehouder getriggerd. Verdringing van de arbeidsmarkt
door het inzetten van vrijwilligers kan een spanningsveld opleveren. Het is lastig maar
gebeurt naar zijn inziens niet op hele grote schaal. Met belonen van vrijwilligerswerk wordt
bedoeld dat er een financiële bijdrage door de gemeente geleverd kan worden voor een
getoond initiatief. De portefeuillehouder wil best onderzoeken hoe de collectieve verzekering
vrijwilligers breder aangepakt kan worden. Hij zal ambtelijk laten onderzoeken of het voor
een bredere doelgroep aangeboden kan worden. En daar waar er nieuwe activiteiten zijn of
interventies zal dat worden aangegeven.
Mw. Vos (Velsen Lokaal) wil nogmaals benadrukken hoe belangrijk een duidelijke definiëring
van formele en informele vrijwillige zorg is.
Mw. Broek geeft nogmaals een samenvatting van haar inbreng en geeft aan dat er zonder
vrijwilligers geen maatschappij is.
De portefeuillehouder, dhr. Te Beest geeft het vervolgproces weer. Er volgt nu een interactief
proces met groepen vrijwilligers in de breedste zin van het woord. We willen graag input van
betrokkenen en hij is ook blij met de input van deze sessie. Hij proeft deze avond dat de
gemeente op de goede weg is. Hopelijk kan de raad de definitieve uitwerking van deze nota
nog dit jaar verwachten.
De voorzitter sluit de vergadering.

Toezeggingen
De portefeuillehouder gaat onderzoeken hoe de collectieve verzekering voor vrijwilligers aan een
bredere doelgroep aangeboden kan worden.

