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Voorgesteld raadsbesluit

1. De notitie” Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017” vast te stellen.
2. In te stemmen met het voorstel tot het overhevelen van € 20.000,- vanuit budget wijkgerichte
dienstverlening (programma 7) naar budget stimulering vrijwilligers (programma 3).
Samenvatting

In de komende jaren vinden belangrijke ontwikkelingen plaats binnen het sociale domein die van
invloed zijn op de vraag- en aanbodkant binnen de vrijwilligerssector. Op basis van deze
ontwikkelingen zijn in de notitie “Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017” een vijftal thema’s
uitgewerkt, die in de volgende beleidsperiode centraal staan. De notitie geeft aan hoe Velsen het
potentieel aan sociaal kapitaal op het gebied van vrijwillige inzet optimaal wil benutten en
stimuleren. De notitie Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 wordt vastgesteld door de
gemeenteraad.
Aanleiding

In de komende jaren vinden belangrijke ontwikkelingen plaats binnen het sociale domein die van
invloed zijn op de vraag- en aanbodkant binnen de vrijwilligerssector. De verwachting is dat de
vraag naar vrijwillige inzet op het gebied van zorg toeneemt. Zo vinden er drie grote
decentralisaties plaats (de overheveling van taken vanuit AWBZ, overheveling van de jeugdzorg en
de invoering van de participatiewet). Van ouderen wordt verwacht dat zij langer thuis blijven wonen.
Voor de decentralisaties en voor de extramuralisering in de zorg geldt dat de essentie ligt bij de
zelfredzaamheid van de burgers. Van burgers wordt verwacht dat zij vooral in hun eigen omgeving
tot een oplossing voor hun probleem komen; met familie, vrienden, buren en bekenden.
Aan de aanbodzijde zijn er zowel kansen als knelpunten. Zo gaan er steeds meer mensen met
pensioen die over een enorm sociaal kapitaal beschikken en zijn bedrijven steeds meer
geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Door de voortschrijdende
individualisering is het voor verenigingen en stichtingen nog niet zo eenvoudig vrijwilligers te
vinden.
De notitie Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 geeft aan hoe wij - gegeven de ontwikkelingen - het
potentieel aan sociaal kapitaal op het gebied van vrijwillige inzet optimaal willen benutten en vooral
willen stimuleren. Deze notitie geeft een integraal overzicht van de beleidsterreinen waarin
vrijwillige inzet een rol speelt en is bedoeld als beleidskader waarin speerpunten en
beleidsinstrumenten worden geformuleerd.
Programma

Programma 3. Maatschappelijke Zorg
Programma 7. Openbare Ruimte
Kader

Bij het onderwerp “vrijwillige inzet” speelt een aantal bestaande (beleids)kaders een rol:
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De Wet maatschappelijke ondersteuning;
Visie op Velsen 2025;
Vertrouwen in de kracht van Velsen;
Samen aan de Slag: visie op maatschappelijke ondersteuning in Velsen (2012-2015);
Nota Welzijn Nieuwe Stijl;
Nota Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning;
Kadernota Jeugd en Onderwijsbeleid (2012-2016);
De startnotitie voor De Kanteling;
De kadernota Van zorg naar participatie;
Woonvisie;
Beleidsregels subsidiering maatschappelijke participatie en cultuur;
Verordening sportsubsidies;
De notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen;
De nota Integraal veiligheidsbeleid.
Het collegeprogramma ”Vertrouwen in de kracht van Velsen”.
Sportagenda 2013-2016 'Velsen volop in beweging.

Beoogd doel en effect van het besluit

1. Een integraal overzicht geven van de bestaande beleidskaders waarin het onderwerp vrijwillige
inzet aan de orde komt;
2. Kaders aangeven op basis waarvan het sociaal kapitaal en de talenten van burgers op het
gebied van vrijwillige inzet zo optimaal mogelijk benut kan worden.
3. Enkele interventies op het gebied van vrijwillige inzet zijn al gestart, enkele anderen zijn in
voorbereiding. Bij de uitvoering wordt de samenwerking tussen verschillende partners
gestimuleerd door de gemeente.
Directe maatschappelijke consequenties

Het potentieel aan vrijwilligers en de vrijwillige inzet in de wijken in Velsen nemen toe.
Argumenten

1. De notitie sluit aan bij het Wmo-beleidsplan 2012-2015 “Samen aan de slag: visie op
maatschappelijke ondersteuning in Velsen”. Daarnaast is in het collegeprogramma “Vertrouwen in
de kracht van Velsen” opgenomen dat het college aan de slag gaat met het thema vrijwillige inzet.
De notitie sluit aan bij het Wmo-beleidsplan 2012-2015 “Samen aan de slag: visie op
maatschappelijke ondersteuning in Velsen”. Daarnaast is in het collegeprogramma “Vertrouwen in
de kracht van Velsen” opgenomen dat het college aan de slag gaat met het thema vrijwillige inzet.
De beleidsperiode van het Wmo-beleidsplan “Iedereen voelt zich thuis in Velsen” is afgesloten. Op
dit moment is het Wmo-beleidsplan 2012-2015 van toepassing. De daarbij behorende
maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen vragen om een nieuw beleidskader ten aanzien
van vrijwillige inzet. 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.
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2. Het overhevelen van budget biedt extra mogelijkheden een impuls te geven aan de
stimulering van vrijwillige inzet in de wijk.
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.
Inspraak, participatie etc.

1. De Wmo-raad
De Wmo-raad laat in haar advies en commentaar op de notitie Vrijwillige inzet in Velsen weten
dat zij de notitie zien als een verfrissende en kwalitatief goede notitie die een start is voor het
stimuleren van vrijwillige inzet onder Velsenaren. Daarbij vragen zij wel aandacht voor de
betrokkenheid van jongeren in het vrijwilligerswerk en benoemen zij het nut van concrete
plannen met betrekking tot het bereiken van actieve ouderen die op dit moment nog
onzichtbaar zijn en het activeren van kwetsbare burgers. Tenslotte wordt het bevorderen van
samenwerking tussen organisaties op het gebied van informele zorg benadrukt. Om uitvoering
aan deze punten te kunnen geven zijn voldoende financiële middelen nodig.
Het college herkent zich in genoemde punten en geeft in haar reactie aan de Wmo-raad aan
dat de adviezen worden meegenomen in de uitvoering van de notitie. Met de Wmo-raad is
afgesproken dat zij daarbij worden betrokken.
2. Vrijwilligersorganisaties
Begin november is voor diverse vrijwilligersorganisatie een bijeenkomst georganiseerd om mee
te praten over de notitie Vrijwillige inzet in Velsen. Tijdens deze bijeenkomst kwam onder
andere naar voren hoe belangrijk samenwerking is. Het gaat dan om samenwerking tussen
vrijwilligersorganisaties onderling en zeker ook tussen vrijwilligersorganisaties en professionals.
De diverse aanvullende suggesties ten aanzien van de notitie zijn meegenomen in de verdere
uitwerking ervan.
Alternatieven

1. Geen nieuw beleid opstellen
Gezien eerder genoemde maatschappelijke ontwikkelingen en het collegeprogramma waarin
het thema vrijwillige inzet is opgenomen, is dit geen optie.
2. Van nul af beleid ontwikkelen
Met deze notitie is er voor gekozen om op het gebied van vrijwillige inzet uit te gaan van de
beleidsrichtingen die eerder ingezet zijn. Deze beleidsrichtingen zijn de basis voor de vijf
thema’s, zoals benoemd in de notitie.
Risico’s

Met de decentralisaties krijgt de gemeente te maken met nieuwe doelgroepen en bezuinigingen.
Op voorhand kan niet gezegd worden welke formele zorg door informele zorg (waaronder vrijwillige
inzet) opgevangen kan worden. Aan de hand van pilots wordt dit verkend.
Financiële consequenties

1. De activiteiten en doelstellingen vallen binnen de gemeentelijke begroting.
2. De notitie gaat uit van een ontwikkelperspectief. Door de decentralisaties en bezuinigingen op
de bestaande Wmo wordt een groter beroep gedaan op familie, vrienden, buren en
zorgvrijwilligers. Het is nog niet duidelijk of dit met de nieuwe middelen die naar de gemeenten
komen opgevangen kan worden.
3. Het structureel overhevelen van € 20.000,- vanuit het budget wijkgerichte dienstverlening naar
het budget stimulering vrijwilligers biedt extra mogelijkheden een impuls te geven aan de
4

stimulering van vrijwillige inzet in de wijk. De overheveling wordt verwerkt in de eerste burap en
perspectiefnota 2014.
Uitvoering van besluit

Aan de vijf thema’s zoals beschreven in notitie wordt uitvoering gegeven. Enkele interventies op
het gebied van vrijwillige inzet zijn al gestart, enkele andere zijn in voorbereiding. Bij de uitvoering
wordt de samenwerking tussen verschillende partners gestimuleerd door de gemeente.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

1. Notitie Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017
2. Raadsbesluit Notitie Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017
3. Het advies van de Wmo-raad over concept Notitie vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017
4. Reactie van college op het advies van de Wmo-raad
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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