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Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 
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Onderwerp: B&W-advies: Uitvoeringsprogramma Vrijwillige inzet 2018 

Advies: 
1. Instemmen met het tot uitvoering brengen van de notitie Vrijwill ige inzet: Samen Sterk door middel van 

het uitvoeringsprogramma Vrijwillige inzet: Samen Sterk 2018 
2. De kosten van het uitvoeringsbudget dekken uit bestaande begrotingsposten. 
3. Het uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan de Commissie Samenlevingszaken zenden. 
4 . Het uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan de BLOS zenden. 
5. Het uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan Wmo raad zenden. 

Korte samenvatting: 
Het uitvoeringsprogramma Vrijwillige inzet: Samen Sterk 2018 (bijlage 1) betreft een eerste uitwerking van de 
visie van inwoners, organisaties en de gemeente op vrijwillige inzet en hun bijbehorende beleidsspeerpunten, 
zoals in de vastgestelde notitie Vrijwillige inzet: Samen Sterk, geformuleerd is. 

Aanleiding: 
Op 5 september 2017 heeft u ingestemd met de notitie Vrijwillige inzet: Samen Sterk! (bijlage 2) en het tot 
uitvoering brengen van dit beleid door middel van een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Op 31 oktober 2017 heeft 
de raad de notitie vastgesteld. 

Relevante eerdere besluiten: 
Op 10 oktober 2017 is de notitie ter advisering voorgelegd aan de Commissie Samenlevingszaken. 
Op 31 oktober 2017 heeft de raad de notitie vastgesteld. 

Doelstelling: 
Het ondersteunen en waarderen van vrijwilligers zodat zij zich in kunnen blijven zetten voor onze samenleving en 
anderen kunnen stimuleren om naar elkaar en hun omgeving om te zien. 

Oplossing: 
In de notitie zijn uitgangspunten beschreven voor het vrijwilligersbeleid in onze gemeente voor de jaren 2017 -
2020. Er staan vijf speerpunten centraal: 
1. Vrijwill ige inzet door jongeren stimuleren 
2. Vrijwill ige inzet door ouderen stimuleren 
3. Krachten bundelen: versterking van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties 
4 . Vrijwill ige inzet als kans op werk 
5. Koesteren van vrijwilligers(organisaties) 
Per speerpunt zijn in overleg met samenwerkingspartners maatregelen en activiteiten geformuleerd in het 
bijgevoegde uitvoeringsprogramma (Bijlage 1 : 17 int06570) , die in de programmaperiode ten uitvoer worden 
gebracht. Het merendeel van de acties moet nog verder uitgewerkt worden. Het uitvoeringsprogramma is dan 
ook niet bedoeld als statisch document, maar als hulpmiddel om doorlopend scherp te blijven op wat er speelt 
en welke acties ingezet kunnen worden om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de speerpunten. 

Besluit B en W: 
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Midden 2018 zal er op initiatief van de gemeente een klankbordgroep bij elkaar komen om de acties te 
bespreken, evalueren en waar nodig bij te sturen op basis van ontwikkelingen. 

Effecten: 
1. Vrijwillige inzet draagt er aan bij dat jongeren in de gemeente Hellendoorn zo zelfstandig mogelijk leren 

deelnemen aan de maatschappij. Het bevordert hun ontwikkeling van competenties, stimuleert een 
positieve houding ten opzichte van zichzelf en het vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid. 

2. We vinden het belangrijk dat alle inwoners zo lang mogelijk vitaal blijven, kunnen functioneren in hun 
eigen omgeving en niet in een isolement raken. Vrijwillige inzet kan hierin een positieve bijdrage leveren. 

3. Vrijwilligersorganisaties bevorderen het meedoen van onze inwoners. De gemeente wil bereiken dat 
vrijwilligersorganisaties integraal met elkaar samenwerken en een aanvulling zijn op eikaars 
werkzaamheden. 

4. We willen bereiken dat iedere inwoner van de gemeente Hellendoorn naar vermogen mee doet. 
Vrijwillige inzet kan als onderdeel van de participatieladder een opstap zijn naar betaald werk. 

5. Vrijwilligersorganisaties zijn toegerust om hun goede werk (met behulp van vrijwilligers die in hun kracht 
gezet worden, gewaardeerd en ondersteund worden) te blijven voortzetten. 

Planning: 
De activiteiten genoemd in het uitvoeringsprogramma worden gedurende 2018 ten uitvoer gebracht. Midden 
2018 zal er op initiatief van de gemeente een klankbordgroep bij elkaar komen om de lopende acties te 
bespreken, evalueren en waar nodig bij te sturen op basis van ontwikkelingen. 

Financiële consequenties: 
Het uitvoeringsprogramma zal bekostigd worden binnen bestaande begrotingsposten. Voor de pilot 'aanvullende 
regeling gesubsidieerde VOG' is er een bedrag van C 10.000 gereserveerd uit het huidige vrijwilligersbudget. In 
de loop van 2018 zal duidelijk worden welke ondersteuning (bijvoorbeeld scholing en training) aanvullend 
geboden zal worden. Eventueel bijkomende kosten zullen uit het daarvoor geserveerde budget van het 
vrijwilligersbudget gedekt worden (hiervoor is C 12.000 gereserveerd). 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
De notitie Vrijwillige inzet: Samen Sterk is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en organisaties. 
Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de visie van inwoners en organisaties en is zodoende enkel 
afgestemd met de samenwerkingsorganisaties. 

Communicatie: 
Na behandeling van dit voorstel in uw college, zal het uitvoeringsprogramma als volgt gedeeld worden: 
Het uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan de Commissie Samenlevingszaken zenden. 
Het uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan de BLOS zenden. 
Het uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan Wmo raad zenden. 
Het uitvoeringsprogramma delen met samenwerkingspartners. 

Het uitvoeringsprogramma delen met team Maatschappelijke Ontwikkeling, team Werk en Zorg en team Sport. 

Bijlagen: 
1. Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet: Samen Sterk 2018 
2. Notitie Vrijwillige inzet: Samen Sterk 2017 - 2020 
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