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Samenvatting
In het beleidsplan Wmo 2015 is aangekondigd dat er ten aanzien van mantelzorgers- en
vrijwilligersbeleid aparte nota’s opgesteld zullen worden. Vorig jaar is de nota voor het
mantelzorgbeleid opgesteld en in 2016 zal gewerkt worden aan het vrijwilligersbeleid. Bijgaand de
startnotitie voor deze nota.
Gevraagde beslissing college:
1. In te stemmen met de Startnotitie Vrijwilligersbeleid Brielle.
2. De commissie Samenleving hiervan in kennis stellen.
3. De nota ter kennisname toezenden aan de adviesraad Sociaal Domein.

Besluitvormingstraject
College
Commissie BZM
Commissie Samenleving
Commissie Grondgebied
Raad



12 april 2016






I

23 mei 2016
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Onderwerp:
Startnotitie nota Vrijwilligersbeleid Brielle

1.

Inleiding

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) in
werking getreden. In de Wmo staat de maatschappelijke ondersteuning van inwoners
centraal, met als doel dat alle inwoners mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij.
Ook de gemeente Brielle wil er met haar Wmo-beleid voor zorgen dat al haar inwoners,
ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk meedoen aan de samenleving en zelfredzaam
zijn. Dit bij voorkeur in de eigen omgeving. De inzet van vrijwilligers is heel belangrijk,
daarom is in het beleidsplan Wmo 2015 aangekondigd dat er nieuw beleid ontwikkeld zal
worden. De bijgaande startnotitie is hiertoe de eerste stap. In het beleidsplan zullen (
onder andere) de volgende punten aan de orde komen.
•

wat wij onder vrijwilligerswerk verstaan,

•

hoe het proces van het opstellen van de beleidsnota zal verlopen,

•

welke inhoudelijke keuzes er op dit gebied zijn of nog moeten worden gemaakt.

In de startnotitie is naast een planning ook het voorstel opgenomen om een panel van
betrokkenen te vormen om mee te denken en input te leveren voor de notitie zodat de
notitie ook voort komt uit de Brielse samenleving en er draagvlak voor bestaat. Ook de
leden van de Adviesraad Sociaal Domein zullen worden betrokken bij het opstellen van de
nota.
2.

Beoogd effect

Zie punt 1.
3.

Argumenten

Zie punt 1.
4.

Draagvlak en risico’s

Zie punt 1.
5.

Aanpak / uitvoering

In de startnotitie is de onderstaande planning opgenomen:

Planning startnotitie
College
Adviesraad Sociaal Domein
commissie

Ophalen input en opstellen
concept
bespreking concept met
Adviesraad Sociaal Domein

12 april
Vergadering mei
23 mei

April- juni
Medio juni
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College
Adviesraad Sociaal Domein
College
Commissie
Gemeenteraad
6.

2 augustus
9 augustus
13 september
30 september
11 oktober

Communicatie

De Adviesraad Sociaal Domein en commissie Samenleving worden geïnformeerd.





Vertegenwoordiging vrijwilligerssteunpunt Brielle
Vertegenwoordiging organisaties: sport, cultuur en zorg.
Vertegenwoordiger Adviesraad Sociaal Domein

7.

Organisatorische en/of personele aspecten

Daarnaast wordt een panel van betrokkenen uitgenodigd om mee te denken:

Zie punt 1.
8.

Juridische aspecten

N.v.t.
9.

Kosten, baten en dekking

In de startnotitie zijn de huidige budgetten opgenomen, in de notitie zal een financiële
paragraaf worden opgenomen.

Bijlage(n):




Startnotitie Vrijwilligersbeleid Brielle

bijlagen meezenden
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