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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Ellen de Neef, Partij voor Zeeland/Terneuzen
ONDERWERP:

Een vrijwilligerssteunpunt voor Terneuzen

TOELICHTING:
Er wordt steeds meer beroep gedaan in onze samenleving op vrijwilligers. Gezien de rijksbezuinigingen en de ombuiging naar de zogenaamde participatiesamenleving, niet vreemd te
noemen. Het blijft altijd een beetje schipperen tussen wanneer wordt er door vrijwilligerswerk
gewone arbeid overgenomen en wanneer niet. Blijft staan dat er nog genoeg vrijwilligers
kunnen worden ingezet om het leven van mensen en hun omgeving een stuk aangenamer,
veiliger en socialer te maken.
In de gemeente Terneuzen wordt er op het gebied van vrijwilligerswerk nu gebruik gemaakt
van de organisatie Aan Z en Jeugd- en Jongerenwerk. In de aanloop naar de decentralisering wordt er in de gemeente een nieuwe/andere organisatie gevormd die meerdere vormen
van dienstverlening zal herbergen. Er is geen centraal punt waar vrijwilligers zich nu direct
kunnen (aan)melden of informatie halen.
Als er meer vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligers bij elkaar moet worden gebracht,
dan vraagt dat ook om coördinatie en ondersteuning. Zo’n steunpunt hoeft niet door een (lokale) overheid te worden georganiseerd, maar kan wel door zo’n overheid worden ondersteund. In Terneuzen is er nog geen vrijwilligerssteunpunt, zoals bijvoorbeeld wel in Geldermalsen, Noordwijk, Lochem, Ommen,…..
Een vrijwilligerssteunpunt vraagt geen dure organisatie. Het kan voor een groot deel digitaal
en telefonisch worden georganiseerd. Het voordeel is dat alle aangeboden vrijwilligerswerk
in een gemeente of regio, afhankelijk hoe je het opzet, bij elkaar komt op één punt.
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1

Is het college het met onze fractie
eens dat vrijwilligerswerk een steeds
belangrijkere rol zal gaan spelen in
onze participatiesamenleving?

1

Ja, dat zijn wij met u eens.

2

Vindt u het ook, net als onze fractie,
belangrijk dat alle vraag en aanbod
op dit gebied goed worden gecoördineerd? Zo ja hoe zou dat volgens u
kunnen gebeuren? Zo nee, gebeurt

2

Coördinatie van alle vraag en aanbod op dit
gebied lijkt ons niet nodig. De ervaring leert dat
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties elkaar
over het algemeen wel weten te vinden. Veel
instellingen als bijvoorbeeld ziekenhuizen en
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dat dan al en waar?

3

Bent u het met ons eens dat vrijwilligers van grote toegevoegde waarde
zijn en het daarom verdienen om
goed begeleid te worden als dat nodig is?

4

Hoe staat het college ten aanzien van
de oprichting van een vrijwilligerssteunpunt voor haar gemeente?

verpleeghuizen hebben hun eigen systeem van
vrijwilligersbenadering en -werving. Voor die
gevallen waarin potentiële vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties elkaar niet weten te vinden, zou een digitale vrijwilligersvacaturebank
handig kunnen zijn.
3

Natuurlijk zijn we het met u eens dat vrijwilligerswerk van zeer groot belang is. Vrijwilligers
verdienen het inderdaad om als dat nodig is
goed begeleid te worden door de vrijwilligersorganisatie waarvoor ze vrijwilligerswerkzaamheden verrichten.
Op het moment behoort de ondersteuning van
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op met
name de terreinen jeugd- en jongerenwerk en
ouderen en mensen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte tot het door onze gemeente gesubsidieerde takenpakket van respectievelijk de Stichting Jeugd-Jongerenwerk
en “aan Z”.
Beide instellingen gaan onderdeel uitmaken
van de nieuwe uitvoeringsorganisatie in het
sociaal domein. Het lijkt ons dan ook logisch
om de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de volle breedte herkenbaar onderdeel te laten zijn van het takenpakket van die nieuwe organisatie.
Zoals ook in de door de gemeenteraad in november 2011 vastgestelde ‘Notitie vrijwilligerswerkbeleid 2011’ is aangegeven, is en wordt
door onze gemeente niet gekozen voor het
instellen van een extern vrijwilligerssteunpunt.

5

Denkt u dat de oprichting van zo’n
steunpunt met alle organisaties/instellingen, die gebruik maken
van vrijwilligers, maar ook gewone
burgers die een vraag hebben ten
aanzien van de inzet van vrijwilligers,
dan wel zichzelf aanbieden als vrijwilliger, waardevol is voor een gemeente als Terneuzen?

We denken dat de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties waardevol is
voor iedere gemeente.
Zoals we hiervoor al hebben aangegeven, vinden we niet dat dat moet gebeuren in de vorm
van de oprichting van een vrijwilligerssteunpunt
als afzonderlijke organisatie.

6

Bent u bereid om, wanneer er een
dergelijk steunpunt het levenslicht
zou zien, hieraan ondersteuning te

We brengen de functie van steunpunt in feite
onder bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie in
het sociaal domein. Daarmee is die organisatie
de voorliggende voorziening op dit terrein. We
zijn daarom niet bereid om aan zich nieuw
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verlenen? Financieel en/of in natura?

aandiende organisaties voor activiteiten op dat
gebied ondersteuning te verlenen.

7

Zou u als college zelfs bereid zijn om
hierin het initiatief te nemen om daarin een aanjagende rol te gaan vervullen, totdat een centraal punt voor
vrijwilligerswerk daadwerkelijk actief
is?

Het mag uit onze voorgaande antwoorden inmiddels duidelijk zijn: we gaan daartoe geen
initiatieven nemen.
Hoewel het op dit moment nog niet gaan om
één centraal punt, wordt de ondersteuning van
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op dit
moment al verzorgd door de Stichting JeugdJongerenwerk en “aan Z”.

8

Zou een dergelijk centraal punt aangemeld kunnen worden bij de provincie om eventuele middelen beschikbaar te krijgen die ingezet worden in
het kader van de leefbaarheid in
krimp- dan wel anticipeergebieden?

Het indienen van een dergelijke aanvraag bij
de provincie is niet aan de orde, want we gaan
geen (extra) middelen inzetten voor een vrijwilligerssteunpunt.

Datum vragen: 16.03.2014

Datum antwoorden: 1 april 2014
Verzonden: 24 april 2014
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Namens deze(n)

Raadsgriffier Gemeente Terneuzen
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secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink

