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Nota Vrijwilligersbeleid 2011-2014.

De Nota Vrijwilligersbeleid 2011-2014 biedt een algemeen kader voor het vrijwilligersbeleid in de komende
jaren. Deze beleidsnota wordt gevolgd door jaarlijkse uitvoeringsnota’s.

Vaststellen van de Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014, ‘Binden, Boeien en
Verbinden’.

De gemeente Valkenswaard heeft een actieve rol in de ondersteuning van vrijwilligers(organisaties). Door de
invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de komst van nieuwe vormen van
vrijwillige inzet is het van belang de beleidsuitgangspunten, de gewenste aandachtspunten en prioriteiten
vast te leggen.
In de nota ‘Binden, Boeien en Verbinden – Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014’ worden
de speerpunten voor de komende jaren benoemd. Deels is dat een voortzetting van de bestaande
ondersteuning, deels wordt nadrukkelijker verbinding gezocht met andere beleidssectoren. De nota beoogt
geen statische vaststelling te zijn, maar een kader waarbinnen wensen die voortkomen uit de Valkenswaardse
gemeenschap en ingegeven worden door maatschappelijke ontwikkelingen en politiek-economische
mogelijkheden in samenhang de richting aangeven voor maatregelen en uitvoering. Geen eindstation dus,
maar een vertrekpunt.
De eerste vervolgstap na het formuleren van het beleid is het eerste uitvoeringsprogramma: de
Uitvoeringsnota Vrijwilligersbeleid 2011. Op basis van de speerpunten uit de beleidsnota worden in de
uitvoeringsnota concrete plannen uitgewerkt, die in de loop van het jaar 2011 hun beslag zullen krijgen. De
Uitvoeringsnota 2011 zet in op drie concrete activiteiten: een op vrijwillige inzet gespecialiseerde website,
deelname aan het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk 2011 en de organisatie van een maatschappelijke
beursvloer in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
De Uitvoeringsnota 2011 is inmiddels gereed en zal – met het oog op de gescheiden verantwoordelijkheden
– zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de beleidsnota ter vaststelling worden voorgelegd aan het
college.
Later in het jaar wordt de Uitvoeringsnota 2012 samengesteld.

De conceptnota Vrijwilligersbeleid heeft ter inzage gelegen van 14 oktober tot en met 10 november 2010.
Tijdens deze inspraakperiode zijn geen zienswijzen ingebracht. Tussen de inspraakperiode en de indiening
van dit voorstel is de nodige tijd verstreken. De reden daarvoor is gelegen in de discussie die in de tussentijd
heeft plaatsgehad over de vraag of het mandaat tot vaststelling van deze nota ligt bij de gemeenteraad of het
college.
Conform de geldende afspraken tussen de gemeente en de Wmo Adviescommissie Vraagzijde (WAV) is de
WAV na afloop van de reguliere inspraakperiode in de gelegenheid gesteld in te spreken op de conceptnota.
Dat heeft enkele reacties opgeleverd (zie bijlage), die in de beleidsnota zijn verwerkt. De WAV is daarvan
schriftelijk op de hoogte gesteld.
De Nota Vrijwilligersbeleid 2011-2014 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de
Klankbordgroep Vrijwilligersbeleid.
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Bijgaand treft u aan de kaderstellende Nota Vrijwilligersbeleid. Deze nota zal gevolgd worden door jaarlijkse
uitvoeringsnota’s.
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Ten behoeve van de slagvaardigheid is ervoor gekozen te werken met jaarlijkse uitvoeringsnota’s. Ook de
monitoring van beleid en uitvoering zal jaarlijks geschieden.
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Zo spoedig mogelijk na vaststelling van deze beleidsnota zal de Uitvoeringsnota Vrijwilligersbeleid 2011 ter
vaststelling worden voorgelegd aan het college. Later in het jaar wordt de Uitvoeringsnota 2012
samengesteld.
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De financiële gevolgen van uitvoering van het vrijwilligersbeleid worden inzichtelijk gemaakt in de
jaarlijkse uitvoeringsnota’s. Voor uitvoering van vrijwilligersbeleid is voor het jaar 2011 een budget
beschikbaar van € 50.000,-.
+

Zowel de Nota Vrijwilligersbeleid 2011-2014 als de jaarlijkse uitvoeringsnota’s zullen via de gebruikelijke
kanalen (Valkenswaard Om Te Weten, de gemeentelijke website) ter kennis worden gebracht.
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‘Binden, Boeien en Verbinden’, nota Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014
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Inspraakreactie Wmo Adviescommissie Vraagzijde
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