Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot het vaststellen van het kader van
het Naoberfonds
AAN DE RAAD
Samenvatting
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2015 heeft de gemeenteraad besloten om € 275.000
beschikbaar te stellen voor een Naoberfonds. Met de voorliggende beleidsregel/regeling wordt door
de raad nadere invulling gegeven aan en worden voorwaarden geschapen voor het Naoberfonds.
Met de ingrepen/aanpassingen in het sociale domein zien we de samenleving veranderen en de rol
van de overheid verschuiven. Er wordt een groter beroep gedaan op de samenleving zelf. De
gemeente Aalten heeft van oudsher een rijk verenigingsleven en actieve vrijwilligers. De
actiebereidheid van de lokale vrijwilligers is groot. De gemeente vraagt van inwoners deze inzet te
blijven tonen en wil daar een faciliterende rol in spelen, waarbij nieuwe initiatieven voor kwetsbare
inwoners worden ondersteund.
Inleiding
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2015 heeft de gemeenteraad besloten om € 275.000
beschikbaar te stellen voor een Naoberfonds. De kaders van dit fonds waren tot dusver echter nog
niet bepaald. Met dit kader/deze beleidsregel wordt nadere invulling gegeven aan en worden
voorwaarden geschapen voor het Naoberfonds.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Het betreft hier de invulling van het Naoberfonds, waarover bij de programmabegroting 2015 is
besloten om €275.000 beschikbaar te stellen.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Naoberschap betreft (buren)hulp aan kwetsbare inwoners
Het naoberschap was vanouds een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk
was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare
voorzieningen. Gelet op de betekenis van het naoberschap wordt de raad voorgesteld om het
Naoberfonds zicht te laten richten op dergelijke vormen van (buren)hulp/ondersteuning aan
kwetsbare inwoners van de gemeente Aalten.
Met het Naoberfonds wordt ingespeeld op de ingrepen/aanpassingen in het sociale domein
Met de ingrepen/aanpassingen in het sociale domein zien we de samenleving veranderen en de rol
van de overheid verschuiven. Er wordt een groter beroep gedaan op de samenleving zelf. De
gemeente Aalten heeft van oudsher een rijk verenigingsleven en actieve vrijwilligers. De
actiebereidheid van de lokale vrijwilligers is groot. De gemeente vraagt van inwoners deze inzet te
blijven tonen en wil daar een faciliterende rol in spelen, waarbij nieuwe initiatieven voor kwetsbare
inwoners worden ondersteund.
Eind 2016 volgt er een evaluatie van het Naoberfonds
Aan de raad wordt voorgesteld om het Naoberfonds, inclusief het bijbehorende budget van
€ 275.000, uiterlijk tot en met 31 december 2016 te laten lopen, of eerder in geval het subsidieplafond
wordt bereikt. Op het moment dat het subsidieplafond wordt bereikt, doch uiterlijk in het vierde
kwartaal van 2016, wordt de regeling geëvalueerd.
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Alternatieve beleidskeuzes
Voor de kaders van het Naoberschapsfonds kan voor een breed scala van uitgangspunten op het
gebied van welzijn en leefbaarheid worden gekozen. Getracht is om met het huidige kader zoveel
mogelijk aansluiting te zoeken bij de naoberschap gedachte en de recente ingrepen/aanpassingen in
het sociale domein.
Financiële consequenties
Deze zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2015.
Participatie en Communicatie
In het coalitieakkoord 2014-2018 van CDA, ChristenUnie en GemeenteBelangen is opgenomen dat
er een Naoberfonds komt. In zijn vergadering van 11 november 2014 heeft de gemeenteraad middels
het vaststellen van de Programmabegroting 2015 besloten om € 275.000 beschikbaar te stellen voor
een Naoberfonds.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Na besluitvorming in het college wordt het besluit bekend gemaakt/ gepubliceerd in de rubriek Aalten
Actueel en wordt het kader van het Naoberfonds volledig getoond op de gemeentelijke website.
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