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Onderwerp

Advies Wmo-raad op “Notitie Vrijwillige inzet in Velsen”

Beste leden van de Wmo-raad,
Op 11 november jl. is uw Wmo-raad door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling gevraagd om een
reactie te geven op de conceptnotitie Vrijwillige inzet in Velsen. Op 19 november jl. ontvingen wij uw
inhoudelijke advies/commentaar. In deze brief leest u onze reactie.
Uw advies
In uw brief geeft u aan dat u de conceptnotitie ziet als een kwalitatief goede startnotitie die de
mogelijkheid geeft gezamenlijk beleid te sturen en indien nodig bij te sturen. Daarnaast geeft u het
college enkele aanbevelingen, te weten:
1. aandacht voor betrokkenheid van jongeren in het vrijwilligerswerk;
2. een plan van aanpak over het bereiken van actieve ouderen die momenteel nog onzichtbaar
zijn;
3. een professionele aanpak ten aanzien van het begeleiden van kwetsbare burgers;
4. zorg over het wegsaneren van reguliere (betaalde) arbeidsplaatsen door stimuleren van
vrijwilligerswerk;
5. het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen om de samenwerking tussen
organisaties op het gebied van informele zorg te bevorderen en te faciliteren.
Onze reactie
In de vergadering van de Wmo-raad op 25 november jl. heeft wethouder Te Beest een eerste reactie
op uw advies gegeven. Deze brief is de schriftelijke bevestiging daarvan.
Allereerst willen wij u bedanken voor uw snelle reactie op de notitie Vrijwillige inzet in Velsen. Uw
advies is waardevol en wordt ook meegenomen in de uitwerking en uitvoering van de notitie vrijwillige
inzet in Velsen.
Ad. 1
Het stimuleren van jongeren om zich als vrijwilliger in te zetten is een onderdeel van de notitie
Vrijwillige inzet. De rijksoverheid heeft besloten de maatschappelijke stages niet meer verplicht te
stellen. Het al dan niet opnemen van maatschappelijke stages in het onderwijsplan is dan ook een
keuze van de school.

Ad. 2 en 3
Het bereiken van actieve ouderen die nu onzichtbaar zijn en het activeren van kwetsbare burgers is
een onderdeel van de uitvoering van de notitie Vrijwillige inzet in Velsen. Beide onderwerpen worden
na vaststelling van de notitie door de gemeenteraad, uitgevoerd.
Ad. 4
Op dit moment heeft de gemeente geen redenen te veronderstellen dat een toename van het aantal
vrijwilligers daadwerkelijk leidt tot een daling van het aantal betaalde arbeidsplaatsen. Onze
verwachting is dat vrijwilligers inspelen op behoeften die op dat moment, om wat voor reden dan ook,
niet ingevuld worden. Een aspect van een sterke samenleving is immers dat mensen voor elkaar klaar
staan.
Ad. 5
Op dit moment zijn er geen extra financiële middelen beschikbaar om de samenwerking tussen
organisaties op het gebied van informele zorg te bevorderen. Daarbij benadrukken wij dat
samenwerking tussen organisaties op het gebied van informele zorg een belangrijk aandachtspunt van
gemeente Velsen is. Wij ondersteunen dit door het faciliteren van een platform waarin
vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders met elkaar in contact komen. Als in de komende jaren voor
andere doelen extra financiële middelen nodig zijn, zullen wij hiervoor aandacht vragen in het
begrotingsproces.
Tot slot
Als u vragen over deze brief heeft, kunt u contact opnemen met Karen Bruijns van de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling. U bereikt haar via telefoonnummer (0255) 567623 of
kbruijns@velsen.nl.
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