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Schriftelijke vragen van de fractie PvdA over
opbouwwerk
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2 O M 2012

Geachte heer, mevrouw,
De fractie van de PvdA heeft naar aanleiding van een gesprek met de dorpsraad Rijsenhout
bij gelegenheid van een werkbezoek aan het dorp schriftelijke vragen gesteld over het
opbouwwerk van stichting Meerwaarde. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag l:
In de subsidiebeschikking van stichting Meerwaarde is voor de ondersteuning aan de dorpsen wijkraden 1120 uur opgenomen, ongeveer l00 uur per dorps- of wijkraad perjaar. Deelt
het college de mening van de fracfie dat deze uren fe weinig zijn om dorps- en wijkraden
voldoende te kunnen ondersteunen?
Antwoord: voor het jaar 2012 worden binnen de beschikbare subsidiemiddelen 4182
productieve uren aan opbouwwerk verdeeld over de diverse aandachtsgebieden. Een
daarvan is het ondersteunen van de dorps- en wijkraden. Voor 2012 is daarvoor 1.120 uur
uitgetrokken, bijna een verdubbeling ten opzichte van 201 1, namelijk 572 uur. In 201 1 is
grotere prioriteit gegeven aan een flexibele inzet van het opbouwwerk.
De verdeling van de uren over de verschillende dorps- en wijkraden is ongeveer gelijk, maar
wordt op basis van vraag en behoefte uitgevoerd. De ene dorps- of wijkraad kan in enig jaar
meer ondersteuning nodig hebben dan een andere vanwege een specifieke problematiek.
Bij het bespreken van de wijze van ondersteuning door het opbouwwerk wordt gebruik
gemaakt worden van een zogenaamde "menukaart" met de ondersteuningsmogelijkheden
die Meerwaarde kan bieden. Deze menukaart wordt binnenkort uitgebracht.
De mate en vorm van de ondersteuning wordt besproken in het zogenaamde gebiedsteam
onder voorzitterschap van de gemeentelijke gebiedsmanager. Voor wat betreft Rijsenhopt
heeft de dorpsraad aangegeven dat zij kritisch is ten aanzien van het management van
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stichting Meerwaarde in zijn algemeenheid, maar dat de opbouwwerkers er altijd zijn in het
gebiedsteamoverleg en dat er goede afspraken gemaakt zijn, bijvoorbeeld over de
ondersteuning bij de organisatie van de verenigingenmarkt. Een aanvankelijk gemis aan
ondersteuning aan het Kernenoverleg, het overkoepelend beraad van dorps- en wijkraden is
in januari van dit jaar hersteld.

Vraag 2:
Er is een verandering gaande dat de activiteiten zelfstandiger moeten worden. Afgesproken
is dat er ondersteuning zal plaafsvinden bij de transitie naar een meer commercieel en
zelfstandiger functioneren van (bijvoorbeeld een bridge club) aangezien dit om kennis en
kunde vraagt. Klopt het dat op dit moment cursussen en activiteiten worden gestaakt omdat
er geen inzet meer mogelijk is?
Antwoord: in de subsidiebeschikking voor het 2012 is bij domein 3, Sociaal Cultureel Werk
voor ouderen, als kwaliteitseis aan Meerwaarde meegegeven dat deelnemers aan
bijvoorbeeld de creatieve cursussen na 2 jaar gesubsidieerde deelname over zouden
moeten gaan naar een vorm van eigen organisatie. Dit is onzerzijds ingezet na de
constatering dat er meerdere activiteitengroepen met een statisch karakter zijn met vaste
deelnemers die voortbestaan met een vaste lage eigen bijdrage. Het is onze intentie dat de
subsidiemiddelen voor zo veel mogelijk mensen uit de doelgroep in het verzorgingsgebied
beschikbaar zijn. Vandaar dat wij Meerwaarde via de subsidiebeschikking de opdracht
hebben gegeven te bevorderen dat activiteitengroepen met een vaste kern van deelnemers
en vrijwilligers zelf aan kader- en bestuurvorming doen en ook in financiële zin zelfstandiger
worden. Het is een kwalitatieve inspanningsverplichting aan Meerwaarde en aan de
activiteitengroepen.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat cursussen en activiteiten worden gestaakt, maar van
het vrijwillig kader en van de deelnemers mag wel een grotere organisatorische inspanning
worden gevraagd. Wij bevorderen dat deelnemers aan activiteiten naar draagkracht
bijdragen aan de activiteitenkosten.
Meerwaarde brengt thans in beeld welke groepen en activiteiten dit betreft, in hoeverre zij al
organisatorisch zelfstandig zijn en wat de mogelijkheden zijn om, naar draagkracht, bij te
dragen aan de kosten van de activiteit.

Vraag 3:
Gesproken wordt over een plan om de activiteiten zelfstandig te laten bestaan. Dit plan is
nog niet aan de gemeenteraad aangeboden. Zijn de 100 uur per dorps- en wijkraad ook
bedoeld voor deze (geschreven) transitieplannen?
Antwoord: de 100 uur per dorps- en wijkraad zijn bedoeld voor de ondersteuning van de
betreffende dorpsraad en voor begeleidingstaken voortkomend uit het gebiedsteamoverleg.
De begeleiding van activiteitengroepen naar een grotere mate van zelfstandigheid berust bij
de activiteitenbegeleiding voor het sociaal-cultureel werk voor ouderen. Daarvoor is in 2012
in totaal 3.367 uur geraamd. Binnen dit aantal uren dient voortgang geboekt te worden ten
aanzien van het bereiken van zelfstandigheid van activiteitengroepen.

Onskenmerk
Volgvel

2012.0011810
3

Vraag 4:
Zo ja, is het college met de PvdA fractie van mening dat deze l00 uurperjaar niet
voldoende zijn om ook dit proces goed te stroomlijnen ?
Vraag 5: Zo nee, hoeveel uur is er vanuit het opbouwwerk voor deze fransitie dan
beschikbaar?
Antwoord: zie de beantwoording van vraag 3.

Vraag 6:
Het belang van activiteiten van dorps- en wijkraden is zeer groot, Participatie van burgers,
via de dorps- en wijkraden, dragen bij aan een betere besluitvorming. Hef belang van een
goed functionerende dorps- en wijkraad is zeer groot. De fractie van de PvdA heeft het idee
dat de gemeente minder investeert in de dorps- en wijkraden. Deelt het college deze
observatie?
Antwoord: wij delen deze observatie niet. In 2008 is de participatienota en
inspraakverordening vastgesteld door de raad. Daarin is de verdeelregel
"participatiesubsidie voor dorps- en wijkraden" opgenomen. De hoogte van de subsidie is
afhankelijk van het inwoneraantal. Hierin is sinds 2008 niets veranderd. Ook de begeleiding
aan dorps- en wijkraden is in stand gebleven (zie het antwoord op vraag 1 ) . Ondanks de
doorgevoerde bezuinigingen in het jaar 2012 is de investering in dorps- en wijkraden gelijk
gebleven.

Vraag 7:
Kan het college aangeven wanneer de leden van de gemeenteraad daarover een mening
hebben kunnen vormen ?
Antwoord: voor wat betreft de ondersteuning van de dorps- en wijkraden door het
opbouwwerk zijn de leden van de gemeenteraad op de hoogte gesteld door de toezending
ter kennisgeving van de subsidiebeschikking 2012 in januari van dit jaar.

Vraag 8:
Kan hef college uitleggen op welke manier zij de professionaliteit van de dorps- en wijkraden
wilt waarborgen, nu uit de subsidiebeschikking blijkt dat er minder tijd en energie in de
dorps- en wijkraden gestoken wordt ?
Antwoord: zie de beantwoording van de vragen 1 en 6 .
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
eester en wethouders van de ge

