AGENDAPUNT NO.
Voorstel in te stemmen met de nota
vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 20122016.

AAN DE RAAD

Samenvatting
Om de positie van vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente duidelijk neer te zetten en verder te
versterken is aan de raad toegezegd dat er vorm en inhoud gegeven wordt aan het vrijwilligers- en
mantelzorgbeleid. Om meer zicht te krijgen op de gewenste beleidsmaatregelen hebben wij
onderzoek laten doen naar de ondersteuningsbehoefte van vrijwilligers, mantelzorgers en hun
organisaties in de gemeente Aalten. De gemeente Aalten heeft Figulus Welzijn de opdracht gegeven
om een inventarisatie te doen naar de ondersteuningsbehoefte en wensen bij
vrijwilligersorganisaties, potentiële vrijwilligers en mantelzorgorganisaties. Wij vinden het belangrijk
dat ons beleid aansluit bij de vraag van het Aaltense vrijwilligerswerk en de mantelzorgers. Het
onderzoek is dan belangrijke input voor deze beleidsnota. Met dit beleidsplan wil de gemeente Aalten
een verdere impuls geven aan de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente.
Inleiding
Omdat het vrijwilligerswerk aansluit bij prestatieveld 4, het ondersteunen van vrijwilligerswerk en
mantelzorg, is er voor gekozen om één gezamenlijke nota te schrijven voor zowel vrijwilligerswerk
alsmede mantelzorg(ondersteuning).
Om meer zicht te krijgen op de gewenste beleidsmaatregelen hebben wij onderzoek laten doen naar
de ondersteuningsbehoefte van vrijwilligers, mantelzorgers en hun organisaties in de gemeente
Aalten. De gemeente Aalten heeft Figulus Welzijn de opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren.
In de vorm van drie startbijeenkomsten onder leiding van Figulus Welzijn zijn we als gemeente in
gesprek gegaan met de vertegenwoordigers van verschillende vrijwilligersorganisaties. Gevraagd is
naar knelpunten, oplossingsrichtingen, behoefte aan ondersteuning en de rol die men voor de
gemeente ziet. Een aantal vrijwilligersorganisaties en individuele vrijwilligers, afkomstig uit
verschillende sectoren heeft aan de gesprekken deelgenomen. De opkomst was niet zo hoog als
gedacht, waarop Figulus Welzijn aanvullend nog een aantal verenigingen heeft bezocht, om toch een
representatief resultaat te behalen. Behalve de bijeenkomsten en verdiepende gesprekken is een
vragenlijst ontwikkeld, deze is breed rondgestuurd naar organisaties, stichtingen en verenigingen die
met vrijwilligers te maken hebben. Deze was ook te downloaden vanaf de website van Stichting
Figulus Welzijn. De uitkomsten, suggesties en adviezen zijn neergelegd in het rapport
“Vrijwilligerswerk Leeft” Overbelasting op de loer.
Wij vinden het belangrijk dat ons beleid aansluit bij de vraag van het Aaltense vrijwilligerswerk en de
mantelzorgers. Met behulp van de informatie uit dit onderzoek kunnen wij tegemoet komen aan deze
vraag. Het onderzoek vormt dan ook belangrijke input voor deze beleidsnota. Voor verdere informatie
verwijzen we u naar de volledige rapportage die als bijlage 4 toegevoegd is.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Prestatieveld 4: Het ondersteunen van mantelzorgers
en vrijwilligers.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Met dit beleidsplan wil de gemeente Aalten een verdere impuls geven aan de ondersteuning van
vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente. De gemeente Aalten wil de vrijwilligers en
mantelzorgers op een zodanige manier ondersteunen dat zij in staat zijn hun werkzaamheden te
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(blijven) doen op een manier die bij hen past en die van belang is voor de (lokale) gemeenschap.
In de nota zijn concrete plannen, in de vorm van een activiteitenplan, opgenomen voor de komende
beleidsperiode. Aangegeven wordt waar we extra op willen inzetten en waar we het huidige
ondersteuningsaanbod handhaven. In het kort komt het er op neer dat er voor gekozen is om na
vaststelling van de nota te starten met:
1. Ondersteunen van vrijwilligers door het opzetten van een vrijwilligerssteunpunt
2. Voortzetten collectieve vrijwilligersverzekering
3. Stimuleren vrijwilligerswerk onder jongeren door actief in te zetten op maatschappelijke stage
4. Waardering vrijwilligers. Er worden vrijwilligersprijzen beschikbaar gesteld voor: de
jeugdvrijwilliger van het jaar (onder de 23 jaar), vrijwilliger van het jaar en vrijwilligersorganisatie
van het jaar.
5. Voortzetten ondersteuning van mantelzorgers door steunpunt mantelzorg Vrijwillige Intensieve
Thuiszorg en Stichting Vrijwillige Zorgverlening Oost-Gelderland. En handhaven huidig aanbod.
6. Opzetten van een signaleringsnetwerk voor mantelzorgorganisaties
7. Extra publiciteit over het onderwerp mantelzorg
Een uitgebreide toelichting op de activiteiten vindt u in hoofdstuk 4 van de nota.

Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t.
Financiële consequenties
Op dit moment zijn er geen aanvullende financiële middelen nodig omdat de activiteiten plaats
kunnen vinden binnen bestaande budgetten, zoals het Maatschappelijke Stage budget, vrijwilligersen mantelzorg ondersteuningsbudget en het budget voor de collectieve vrijwilligersverzekering.
Participatie en Communicatie
De Wmo-raad heeft vooraf input kunnen leveren voor het onderzoek. De nota is op 22 mei ter advies
aan de Wmo-raad voorgelegd. Aan hen is gevraagd om voor de RTG van 19 juni advies uit te
brengen.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Op het moment dat de nota is vastgesteld door de raad, zal meteen van start worden gegaan met de
uitvoering van het activiteitenplan.
Bijlagen
1) Nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2012-2016
2) Collegevoorstel
3) Raadsbesluit
4) Rapport “Vrijwilligerswerk Leeft” Overbelasting op de loer van Figulus Welzijn
5) Advies WMO-raad Aalten

Aalten, 31 mei 2012

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2012;
gelet op het bepaalde in Wet maatschappelijk ondersteuning, prestatieveld 4: het ondersteunen van
vrijwilligerswerk en mantelzorg;

BESLUIT:

in te stemmen met de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2012-2016.

AALTEN, 3 juli 2012
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

