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Een goed gevulde agenda deze avond en 21 personen in de zaal. Na de 

gebruikelijke opening door de voorzitter kreeg Janine Pelleboer 

(beleidsambtenaar) het woord om een ieder bij te praten omtrent de stand van 

zaken betreffende de Nota Vrijwillige Inzet.  

Deze nota verkeert nog in de algemeen vormende fase, hetgeen betekent dat 

er nog geen concrete voorstellen op tafel liggen maar de volgende 

onderwerpen hierin verdienen de aandacht; 

 *Hoe stimuleren we jongeren en hoe behouden we senioren betrokken 

bij het vrijwilligerswerk. 

 *Hoe krijgen we overzicht en met name inzicht in het nationale en 

Europese woud aan subsidiemogelijkheden die er zijn op het vlak van vrijwillige 

inzet. 

 *Hoe voorkomen we dat reguliere arbeid verdrongen wordt door 

vrijwilligerswerk en (minstens zo belangrijk) wanneer is hier überhaupt sprake 

van.  

Wordt vervolgd……….. 

Nota Huishoudelijke Ondersteuning. 

Over dit onderwerp is met name wat verwarring omtrent de invulling van de 

beschikbare uren voor HH. De basistoekenning betekent 105 uur op jaarbasis. 

Echter de zorgverlener kan dit zodanig variabel invullen dat cliënten tot 

misschien wel de helft minder krijgen omdat er op resultaat en niet op uren 

wordt afgerekend. De raad stelt voor hierover meer informatie in te winnen 

door uitnodiging van een consulent(e) op één van de  komende bijeenkomsten. 

Memo (doelgroepen)vervoer. 

Ook dit onderwerp verdiende deze vergadering royale aandacht: zoals bekend 

wordt het vervoer van o.a. cliënten van en naar dagbesteding per 1 januari 

2018 niet meer door vrijwilligers maar een professionele aanbieder verzorgd. 

Door de raad en vele anderen worden vraagtekens gezet bij de uitvoering van 

dit vervoer van met name van kwetsbare ouderen. 

 Vanuit de publieke tribune werden nieuwe ontwikkelingen gemeld, helaas niet 

veel positiefs. Chauffeurvrijwilliger bij ZorgAccent Juup Holthuijse hoorde 

vandaag van een  zegsman van de nieuwe vervoerder dat het zeker niet de 



bedoeling is om bijvoorbeeld cliënten in en uit huis te begeleiden.  

Hij maakt zich hier zegt hij, grote zorgen over en ik kan me daar best wat bij 

voorstellen. Ook de raad zit op het vinkentouw om één en ander nauwgezet te 

volgen. 

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen bij een eerder bezoek aan een 

zorgboerderij gaat de gemeente in gesprek  door de zorgboerderijen voor een 

overleg uit te nodigen.  

Als laatste nog even terugkomend op de laatste thema-avond Vluchtelingen 

vernamen we dat bij een aantal bestuurders en medewerkers naar aanleiding 

hiervan ogen geopend werden en er bestuurlijk de nodige aandacht aan 

gegeven zal worden. 
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