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Nota Sociaal Cultureel Werk 2010

Inleiding

Nota Sociaal cultureel Werk 2010, welke de volgende beleidsterreinen omvat:






hoofdstuk
hoofdstuk
hoofdstuk
hoofdstuk
hoofdstuk

2:
3:
4:
5:
6:

gemeenschapshuizen
mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid
emancipatie-/participatiebeleid
mondiaal beleid
buurtwerk.

Voorgeschiedenis

Deze nota betreft de bijstelling van de eerdere Nota Sociaal Cultureel Werk 2006.
Ten aanzien van de gemeenschapshuizen (hoofdstuk 2) werd in de nota van 2006 gesteld dat wij
op zoek zouden gaan naar een manier om de gemeenschapshuizen daar waar nodig financieel te
ondersteunen, en onder welke condities dat dan zou moeten plaatsvinden. In de praktijk is dat
geëffectueerd en vervat in de nota “voorwaarden instandhouding gemeenschapshuizen gemeente
Nuth 2005”. In de nota Nota Sociaal Cultureel Werk 2010 stellen wij dat dit
instandhoudingsbeleid werkt, maar dat een evaluatie op zijn plaats is. Daarom zal de nota
“voorwaarden instandhouding gemeenschapshuizen gemeente Nuth 2005” in 2010 ter evaluatie
aan uw raad worden aangeboden.
De belangrijkste wijziging omvat hoofdstuk 3 en dan met name daar waar het
mantelzorgondersteuning betreft. Dit is met de komst van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning per 1 januari 2007 namelijk een nieuw beleidsterrein voor gemeenten.
Behoudens redactionele- en cijfermatige bijstellingen zijn de hoofdstukken 4 t/m 6 nagenoeg
ongewijzigd gebleven ten opzichte van de nota uit 2006.
Uiteraard zijn genoemde wijzigingen doorvertaald naar de hoofdstukken 7 (Middelen) en 8
(Uitvoeringsprogramma).
Formeel en beleidskader
Overwegingen

Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgaande nota Sociaal cultureel Werk 2010.
Ter aanvulling hierop het volgende:
Op grond van artikel 2 van de “Verordening burgerparticipatie Wet Maatschappelijke
Ondersteuning gemeente Nuth 2009” adviseert het WMO-platform het college en/of de raad
gevraagd en ongevraagd aangaande beleid binnen de WMO.
Nu is de Nota Sociaal Cultureel Werk 2010 in zijn totaliteit geen beleid binnen de WMO, maar wat
betreft het onderdeel mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid (hoofdstuk 3) is dat wél het
geval. Dit beleid is namelijk expliciet als prestatieveld benoemd in de WMO (prestatieveld 4). Wij
hebben dan ook het WMO-platform advies gevraagd over hoofdstuk 3 van deze nota.
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Op basis van een eerdere (ambtelijke) versie van de conceptnota, heeft er meerdere malen
overleg plaatsgevonden met het platform en uiteindelijk heeft dit geleid tot haar schriftelijk
advies van 11 januari 2010 (Webu/2010/494). Deze brief is als bijlage aan dit voorstel
toegevoegd.
Het WMO-platform draagt - samengevat en in eigen bewoordingen - de volgende punten aan:
1. een advies geven over sec hoofdstuk 3 zonder verbanden te leggen naar de andere
hoofdstukken is niet te begrijpen. In de inleiding van de nota wordt weliswaar over
verbanden gesproken, maar dat is absoluut onvoldoende.
Onze reactie: nagenoeg het volledige welzijnsbeleid, maar ook ons beleid op het gebied
van bijv. ruimtelijke ordening en zelfs bouwen en wonen zouden in theorie verband
kunnen houden met de WMO, omdat prestatieveld 1 beleid inzake leefbaarheid omvat.
En natuurlijk is dat begrip heel breed in te vullen. Zouden wij dat doen, dan zouden wij
voor nagenoeg elk besluit eerst het advies van het platform moeten vragen. En dat is
niet de bedoeling van de WMO. In de Verordening Burgerparticipatie is prestatieveld 1
(leefbaarheid) dan ook niet genoemd als beleidsterrein waarover het WMO-platform
advies uitbrengt.
In de inleiding van de nota wordt in het kort aangegeven wat de onderliggende
verbanden zijn en dat vinden wij toereikend.
2. De samenhang tussen hoofdstuk 3 van de nota Sociaal Cultureel Werk en het Beleidsplan
WMO ontbreekt.
Onze reactie: het platform heeft gelijk dat dit in de destijds voorgelegde versie te
summier aan bod kwam. De tekst is daarop aangepast. op pagina 6 wordt het verband
gelegd tussen het Beleidsplan WMO en hoofdstuk 3 van de nota.
3. Hoofdstuk 3 gaat vooral in op regionale initiatieven maar er ontbreekt een plan om
mantelzorg en vrijwilligerswerk in de kernen op te zetten, waarbij bijv. Zonnebloem, UVV,
buurtverenigingen, ouderenorganisaties, seniorenvoorlichters een rol kunnen vervullen.
Onze reactie: wij delen de mening van het platform dat wij ook moeten bezien hoe wij
lokaal ondersteuning kunnen bieden. Alvorens wij dat echter kunnen, zullen we meer
inzicht moeten hebben; om hoeveel mantelzorgers gaat het eigenlijk in onze gemeente,
in welke mate zijn zij overbelast, en hoe zouden wij hun kunnen helpen? Vandaar het in
de nota genoemde onderzoek. Ook willen wij samen met het platform gaan bekijken hoe
en onder welke voorwaarden wij lokale initiatieven zouden kunnen ondersteunen. Wat dit
betreft verschillen wij met het platform niet van mening. Wellicht is een en ander in de
toenmalige tekst niet nadrukkelijk genoeg tot uiting gekomen. De tekst in de
voorliggende nota is daarom naar aanleiding van de reactie van het platform hierop
bijgesteld.
Om bovenstaande redenen adviseert het platform “negatief over de inhoud van hoofdstuk 3”.
Negatief adviseren over het volledige hoofdstuk houdt in dat men het oneens is over de volledige
inhoud. Dus bijvoorbeeld ook oneens over het feit dat wij mantelzorgondersteuning afnemen van
een aantal zorgaanbieders, of dat wij lokaal onderzoek willen verrichten. Gezien de gesprekken
die we met het platform gevoerd hebben kunnen we ons niet voorstellen dat het platform dit zo
bedoeld heeft. Wel hebben wij de adviezen van het platform grotendeels ter harte genomen,
zoals wij hierboven hebben aangegeven.
Financiële aspecten

Kortheidshalve wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van de nota. Overigens passen de daarin
genoemde middelen binnen onze huidige begroting.
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Voorstel

1. De nota “Sociaal Cultureel Werk 2010” voor kennisgeving aan te nemen en deze te gebruiken
als onderlegger van het beleid, zulks onder de voorwaarde dat de voor de in dezen te nemen
en hierna onder 2 nader aan te duiden besluiten budgetten aanwezig zijn binnen de huidige
begroting.
2. Uit hoofde van de nota “Sociaal cultureel Werk 2010” het navolgende expliciet te besluiten:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

de “nota voorwaarden instandhouding gemeenschapshuizen gemeente Nuth 2005” in
2010 ter evaluatie aan de raad voor te leggen;
dreigende overbelasting van mantelzorgers zoveel mogelijk te voorkomen door een
aanbod van ondersteunende activiteiten voor mantelzorgers en aanvullende mantelzorg
te ondersteunen alsmede maatjesprojecten te ondersteunen;
middels onderzoek inzicht te krijgen in de omvang van het aantal mantelzorgers in onze
gemeente, de mate waarin sprake is van (dreigende) overbelasting en met welke
maatregelen we dan ondersteuning kunnen bieden;
in samenwerking met het WMO-platform te bezien hoe en onder welke voorwaarden wij
lokale initiatieven op het gebied van mantelzorgondersteuning en vrijwilligers in de zorg
kunnen ondersteunen;
het subsidiëren van verenigingen voort te zetten, voor zover hun activiteiten passen
binnen onze kaders;
de verenigingen en vrijwilligers in ieder geval ondersteunen middels een
vrijwilligersvacaturebank en een collectieve vrijwilligersverzekering;
de betreffende doelgroep actief te betrekken bij beleidsontwikkeling volgens
participatieladder trede 3;
subsidie aan Platform Ontwikkelings Samenwerking Nuth (PLONS) te continueren;
het verlenen van de huidige waarderingssubsidies aan buurtverenigingen te continueren;
het bieden van de huidige financiële activiteiten aan de Oranjecomités te continueren.

Burgemeester en wethouders van Nuth,
de secretaris

Mr. F.L.J. van Vloten

de burgemeester

Mr. H.G. Vos

Besluit

1. De nota “Sociaal Cultureel Werk 2010” voor kennisgeving aan nemen en deze te
gebruiken als onderlegger van het beleid, zulks onder de voorwaarde dat de voor de in
dezen te nemen en hierna onder 2 nader aan te duiden besluiten budgetten aanwezig
zijn binnen de huidige begroting.
2. Uit hoofde van de nota “Sociaal cultureel Werk 2010” is het navolgende expliciet
besloten:
a) de “nota voorwaarden instandhouding gemeenschapshuizen gemeente Nuth 2005” in
2010 ter evaluatie aan de raad voor te leggen;
b) dreigende overbelasting van mantelzorgers zoveel mogelijk te voorkomen door een
aanbod van ondersteunende activiteiten voor mantelzorgers en aanvullende
mantelzorg te ondersteunen alsmede maatjesprojecten te ondersteunen;
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c) middels onderzoek inzicht te krijgen in de omvang van het aantal mantelzorgers in
onze gemeente, de mate waarin sprake is van (dreigende) overbelasting en met welke
maatregelen we dan ondersteuning kunnen bieden;
d) in samenwerking met het WMO-platform te bezien hoe en onder welke voorwaarden
wij lokale initiatieven op het gebied van mantelzorgondersteuning en vrijwilligers in de
zorg kunnen ondersteunen;
e) het subsidiëren van verenigingen voort te zetten, voor zover hun activiteiten passen
binnen onze kaders;
f) de verenigingen en vrijwilligers in ieder geval ondersteunen middels een
vrijwilligersvacaturebank en een collectieve vrijwilligersverzekering;
g) de betreffende doelgroep actief te betrekken bij beleidsontwikkeling volgens
participatieladder trede 3;
h) subsidie aan Platform Ontwikkelings Samenwerking Nuth (PLONS) te continueren;
i) het verlenen van de huidige waarderingssubsidies aan buurtverenigingen te
continueren;
j) het bieden van de huidige financiële activiteiten aan de Oranjecomités te continueren.
De raad van de gemeente Nuth,
Aldus besloten door de raad van de gemeente Nuth in de openbare vergadering van 06 april
2010
de griffier,

de voorzitter,

P.J.M. Boyen

Mr. H.G. Vos

Bijlage(n)

De Nota Sociaal Cultureel Werk 2010. (Webu/2009/7086)
Brief WMO-platform d.d. 11 januari 2010 (Webu/2010/494).
Ter inzage

