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Voorstel vast te stellen de nota Vrijwilligerswerkbeleid gemeente Den Helder.

Aan de Raad.

Achtergronden en inhoud nota
In de periode 2001-2005 is in de gemeente Den Helder een project ter ondersteuning van het
vrijwilligerswerk uitgevoerd (medegefinancierd uit de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk
van de rijksoverheid). De beëindiging en evaluatie van het project in 2005 en de komst van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning die aan de ondersteuning van vrijwilligers door de gemeente een
belangrijker rol toekent, vormen de aanleiding voor het schrijven van een nieuwe nota
vrijwilligersbeleid.

In november 2005 heeft ter evaluatie van het TSV-project en als startpunt naar de nieuwe nota een
rondetafelbijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties plaatsgevonden. Daarnaast is een korte
schriftelijke enquête uitgezet. Een verslag van de rondetafelbijeenkomst en de bevindingen uit de
binnengekomen enquêtes is bijgevoegd. De resultaten zijn verwerkt in de conceptnota
vrijwilligersbeleid. Aan de organisaties is toegezegd dat ook conceptnota aan het veld zal worden
voorgelegd.

De concept-nota bevat een weergave van het maatschappelijk kader (landelijke ontwikkelingen en
maatschappelijke trends en het beleid van de rijksoverheid), informatie over het gemeentelijk
vrijwilligerswerk en de resultaten van het TSV-project en de knelpunten/vragen en
ondersteuningsbehoeften van vrijwilligersorganisaties. Besloten wordt met de formulering van een
aantal doelstellingen en uitgangspunten van het nieuwe vrijwilligersbeleid van de gemeente en de
beleidsprioriteiten voor de komende jaren (incl. financiële paragraaf).
Vooruitlopend op een later dit jaar te ontwikkelen visie op de ondersteuning van mantelzorg en
vrijwillige thuiszorg wordt in een bijlage een schets van dit werkveld gegeven: het rijksbeleid, het
gemeentelijk beleid, de lokale infrastructuur voor de ondersteuning van mantelzorg en vrijwillige
thuiszorg en een financiële paragraaf.

De geluiden van vrijwilligers(organisaties) tijdens en na het Helderse TSV-project weerspiegelen het
landelijke beeld: de druk op vrijwilligers is groot, het blijft moeilijk nieuwe vrijwilligers te vinden, er is
sprake van steeds ingewikkelder wet- en regelgeving. Behoud en uitbouw van het
ondersteuningsaanbod van de Vrijwilligerscentrale wordt wenselijk geacht. Men bepleit ook in de
toekomst aandacht te blijven geven aan het betrekken van jongeren en specifieke doelgroepen bij het
vrijwilligerswerk. De gemeente zou zich vooral moeten richten op het bieden van facilitaire
ondersteuning en op het uiten van waardering.

Vanuit de inbreng van vrijwilligers(organisaties) en de gemeentelijke beleidsdoelstellingen wordt voor
de komende jaren bepleit:

instandhouden breed steunpunt vrijwilligerswerk;
- jongeren blijven betrekken bij het vrijwilligerswerk;

aandacht besteden aan speciale doelgroepen (nieuwkomers of allochtonen, burgers met een
beperking, mensen die in het kader van een reïntegratietraject richting arbeidsmarkt
vrijwilligerswerk verrichten);
onderzoek naar de mogelijkheden te komen tot een intensivering van de samenwerking met
het bedrijfsleven;
onderzoeken of een nauwere samenwerking tussen Vrijwilligerscentrale, HVBWS,
Sportservice en eventuele andere organisaties de ondersteuning van het vrijwilligerswerk kan
versterken;
continueren ondersteuning vrijwilligerswerk buurthuizen.

Een en ander uiteraard uit te werken tot concrete prestatieafspraken in de jaarlijkse budgetcontracten
met Vrijwilligerscentrale en HVBWS.

Extra budget voor ondersteuning vrijwilligers
Met de extra rijksgelden, aangevuld met extra gemeentelijke middelen kon vanaf 2002 de
vrijwilligerscentrale worden omgebouwd van vacaturebank tot breed ondersteuningpunt



vrijwilligerswerk en steun worden geboden aan de vrijwilligers/bestuurders van de buurthuizen van de
HVBWS . Met betrekking tot de HVBWS heeft de gemeenteraad reeds besloten de projectfinanciering
vanaf 2005 om te zetten in een structurele gemeentelijke financiering.
De extra (rijks- en gemeentelijke) middelen voor de Vrijwilligerscentrale zijn echter eind 2005 ten eind
gekomen. Dit betekent dat de centrale op dit moment qua budget en formatie terug is op het niveau
van 2001 en alle opgebouwde kennis en ervaring verloren dreigt te gaan.
Met het huidige budget kan slechts op beperkte wijze invulling worden gegeven aan een steunpunt
vrijwilligerswerk, met beperkte ruimte voor activiteiten gericht op waardering vrijwilligers en voor de
noodzakelijke beleidsontwikkeling en -vernieuwing in het kader van de WMO, en geen capaciteit voor
extra activiteiten gericht op jongeren en andere specifieke doelgroepen en onderzoek naar de
mogelijkheden de ondersteuning van het vrijwilligerswerk te versterken door het aangaan van nieuwe
samenwerkingsverbanden.
In het Coalitieprogramma 2006-2010 "Gewoon samen doen" staat wel expliciet vermeld dat in het
kader van het Vrijwilligersbeleid een programma ontwikkeld moet worden ter verbetering van de
positie van vrijwilligers en mantelzorgers. Om, in de lijn van dit coalitieprogramma, aan de in de nota
benoemde beleidsprioriteiten uitvoering te geven is door het college in december 2006 besloten het
budget van de Vrijwilligerscentrale met een vooralsnog incidentele extra impuls van ca. € 47.000,-
terug te brengen op het TSV-niveau.

Reacties op de nota
De concept-nota is eind 2006 ter kennis gebracht aan alle personen en (vrijwilligers)organisaties die
eind 2005 aanwezig waren bij de rondetafelbijeenkomst over de ondersteuning van vrijwilligerswerk en
mantelzorg om hen nogmaals in de gelegenheid te stellen een reactie op de inhoud van de nota te
geven. Twee personen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt, te weten mevr. Van Mierlo,
directeur van de St. WMD en dhr. Goed, clustermanager van woonvoorziening de Zeemeeuw van
Esdégé Reigersdaal. Hun reacties zijn in de nota verwerkt (zie bijgevoegd advies aan college). De
bijlage over mantelzorg/vrijwillige thuiszorg is op grond van de laatste ontwikkelingen geactualiseerd.

Vervolgstappen
• Met maatschappelijke organisaties en regiogemeenten wordt overlegd over de ondersteuning

van mantelzorg/vrijwillige thuiszorg. Medio 2006 is hiermee een begin gemaakt. In de tweede
helft van 2007 zal een notitie hierover worden afgerond.

• Het verzoek van gemeente en Vrijwilligerscentrale om in aanmerking te komen voor een
adviestraject van 25 dagdelen door een adviseur van Primo is gehonoreerd. Deze adviesuren
worden rechtstreeks door het rijk gefinancierd (zonder financiële consequenties voor de
gemeente). De adviseur zal m.n. worden ingezet om, in het verlengde van de
vrijwilligersnota, te onderzoeken of samenwerking van de Vrijwilligerscentrale met HVBWS
en/of Sportservice en eventuele organisaties die zich bezighouden met de ondersteuning van
mantelzorgers en vrijwillige thuiszorgers de ondersteuning van vrijwilligers kan versterken.

• De nieuwe regering heeft in haar coalitieakkoord aangekondigd dat vrijwilligerswerk en
mantelzorg ruimer financieel zullen worden gestimuleerd. Wellicht biedt dit op termijn
mogelijkheden voor een structurele versterking van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Den Helder, 8 maart 2007.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

^wnd. burgemeester

, secretaris
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De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder
van 8 maart 2007, nr. 049/OWS;

b e s l u i t :

vast te stellen de nota Vrijwilligerswerkbeleid gemeente Den Helder.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van - 7 MEI 2007

, voorzitter

, griffier
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ADVIES over het voorstel tot vaststelling van de nota Vrijwilligersbeleid gemeente Den Helder

Aan de Raad.

In haar vergadering van 23 april 2007 heeft de commissie Maatschappelijk ontwikkeling het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel.

Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de
raadsvergadering van 7 mei 2007.

Den Helder, 23 april 2007.

commissie Maatschappelijk ontwikkeling

, voorzitter.

legriffier.


