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Geacht college.
Op 12 maart ontvingen wij van U het beleidsplan Breed Welzijn met het verzoek hierover
advies uit te brengen. Dit stuk werd behandeld in de WMO raadsvergadering van 15 maart jl.
Vooruitlopend hieraan waren een aantal leden van de WMO-Raad aanwezig op de
bijeenkomsten die werden gehouden voor het maatschappelijk middenveld ter voorbereiding
van dit stuk. Daarnaast hebben een aantal leden de carrousel van 19 maart 2012 bezocht,
waar deze nota werd besproken door leden van de gemeenteraad.
Wij hebben geconstateerd dat bij het opstellen en bijstellen van het plan aandacht is besteed
aan de inbreng van het maatschappelijk middenveld. Dat heeft geleid tot een helder en prettig
geschreven notitie, waarvoor wij graag onze waardering uitspreken.
De indrukken, opgedaan tijdens bovengenoemde bijeenkomsten, brengen ons tot het volgende
advies:
De missie zou wat ons betreft moeten worden uitgebreid waarbij de nadruk zou moeten liggen
op het bevorderen van de leefbaarheid en de zorg voor een goede sociale cohesie. Hiermee
zou de grondslag voor een gewenste Civil Society beter kunnen worden bereikt.
In de inleiding van het plan zou meer moeten worden benadrukt dat het hier gaat om een
algemeen kaderstuk, waaraan de komende uitgewerkte (deel) plannen getoetst dienen te
worden. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor nota's die inmiddels beleid zijn
geworden zoals bijv. De Jongerennota; de Sportnota en het Ouderenbeleid.
Uit de nota en een toelichting van de wethouder blijkt men huiverig te staan tegenover
pluriformiteit en diversiteit. Wij adviseren juist hieraan alle ruimte te geven. Immers hierdoor
ontstaan de Civil Society 's. Mensen moeten zelf keuzes kunnen maken; waardoor ze terug
kunnen vallen op gemeenschappen waarbij zij zich thuis voelen.
In onze optiek zouden in een beleidsplan uitgangspunten van beleid moeten worden
geformuleerd op basis van gemaakte keuzes en niet op basis van nog te maken keuzes.

Met betrekking tot de uitvoering van het breed welzijnsbeleid worden er in de nota drie opties
genoemd zonder dat het college hier een voorkeur uitspreekt. Wij adviseren u eerst te
onderzoeken op welke wijze het voorgenomen beleid het beste kan worden uitgevoerd en op
basis hiervan een keuze te maken. De voorliggende keuzemogelijkheden zouden wij uit het
beleidsplan schrappen.
In de nota wordt herhaaldelijk gesproken over het bereiken van gewenste maatschappelijke
effecten. Wij adviseren u in de vervolgnota's voor ieder beleidsterrein de door u gewenste
maatschappelijke effecten SMART te benoemen.
Verder is het ons opgevallen dat de spelregels voor het Nieuw Breed Welzijnsbeleid in feite al
met ingang van 2010 zijn vastgesteld d.m.v. een Verordening over het subsidiebeleid met
bijbehorende uitvoeringsregels die elke 5 jaar zou worden geëvalueerd, (daar is nu pas 1 jaar
van voorbij). De volgende ondenyerpen komen hierin uitgebreid aan bod:
1. kunst, cultuur (inclusief bibliotheek ... en vluchtelingenwerk)
2. jeugd en jongeren (inclusief peuterspeelzaajwerk)
3. veiligheid
4. volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening
5. wijkleefbaarheid
6. sport
7. jubilea
8. vrijwilligersverzekering ==> zouden wij willen verbreden naar vrijwilligerswerk.
In deze verordening zijn de te behalen resultaten nog niet smart beschreven, maar deze leent
zich hiervoor wel. Als daaraan de domeinen volwasseneneducatie en vrijetijdsbesteding
(anders dan sport) plus gezien de toename van het aantal ouderen: een ouderenbeleid zouden
worden toegevoegd, ontstaat er een compleet palet aan onderdelen van het Breed
Welzijnsbeleid.
Tot slot concluderen wij dat ondanks het feit dat hierin al veel is verbeterd het beleidsplan de
neiging heeft om na een algemene doelstelling snel terug te vallen op problemen, die er zijn of
kunnen ontstaan. Wij adviseren u minder nadruk te leggen op inwoners met problemen, omdat
85% van de inwoners nooit met dergelijke problemen te maken krijgen. Voor deze groep is er
het WMO-beleidsplan dat in 2012 opnieuw moet worden opgesteld.
Wij wachten met belangstelling uw reactie af.
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