Participatieraad Wmo Hilvarenbeek i.o.

College van B&W
Vrijthof
Hilvarenbeek

Hilvarenbeek 9 september 2008
Betreft: Vrijwilligersfonds

Geacht College,

In uw brief van 21 augustus vraagt u de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek i.o.om advies inzake 'het
vrijwilligersfonds'.
Graag reageren wij daarop.
Algemeen:
In uw aanhef stelt u dat het college van B&W de subsidieregeling op 19 augustus vast stelde en dat de
gemeenteraad hier op 25 september een oordeel over geeft. Ondertussen worden vrijwilligers al
opgeroepen aanvragen in te dienen op basis van deze regeling.
Ofschoon wij een voortvarende overheid toe juichen, willen wij met onze adviezen graag een bijdrage
leveren aan besluitvorming. Dat lijkt hier, weliswaar niet formeel, maar dan toch materieel, een
achterhaalde zaak.
De inhoud
Niettemin willen we graag nog enkele aanvullende vragen stellen en/of opmerkingen plaatsen:
 Waar komt het bedrag van €3
5.
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eWmoactiviteiten? Ons advies is om dat helder te maken naar de besluitvormers.
Indien er sprake is van kannibalisatie op andere Wmo-activiteiten willen we over die keuze
graag onze mening kunnen ventileren
 Ons is niet duidelijk hoe met dit fonds invulling wordt gegeven aan welke
onderdelen/doelstellingen van het vrijwilligersbeleid. Dat kan onbekendheid zijn, maar het
zou goed zijn dit in de toelichting op de notitie te vermelden
 Heeft de instelling van dit fonds een relatie met het Leefbaarheidsfonds? Zo ja, welke en hoe
borgen we dat in voorkomende gevallen niet van beide fondsen voor eenzelfde activiteit
gebruik wordt gemaakt?
 Het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt' kan tot erg onrechtvaardige situaties leiden.
Want wie later komt vist achter het net, zonder dat een afweging van belangen gemaakt kon
worden. Mogelijke pleisters voor dit nadeel zijn het inbouwen van een plafond van een
bijdrage en het splitsen van toekennen over bijvoorbeeld 2 x per jaar (van jan-juli kan de helft
van het beschikbare bedrag toegekend worden, aug-dec de overige helft)
 De artikelen 8 en 9 van de verordening strijden met elkaar in toegezegde termijn. Die zouden
consistenter gemaakt kunnen en moeten worden.
 We geven in overweging om de besluitvormingsprocessen sneller te laten verlopen. De
huidige termijn draagt niet bij aan een goede ondersteuning van vrijwilligers, die immers niet
altijd maanden kunnen wachten. De Gemeente zou ervoor kunnen kiezen bepaalde mandaten
af te geven, zeker voor toekenning van kleinere bedragen. Dat versnelt het proces enorm.
 Na invoering van de verordening is een goede evaluatie op basis van een scherpe analyse van
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de beschikbare informatie erg zinvol. Wij adviseren dat na een jaar ook te doen en zijn zeer
geïnteresseerd in de uitkomsten
Wij nemen aan dat u onze adviezen ter harte neemt.

Met vriendelijke groeten
namens de voorzitter

B.H.Feldbrugge-Okhuijsen (secretaris)
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