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Geacht College,
Op 3 september ontvingen wij het concept Actieprogramma 2020-2023.
Allereerst willen wij u complimenteren met de uitgebreidheid en volledigheid van
het actieprogramma. Een actieprogramma waarbij het – ondanks “coronatijd” –
toch is gelukt om input van (vrijwilligers)organisaties op te halen. Ook wij als
ASDE hebben meegelezen en input geleverd. Input die wij teruglezen in het
voorliggende actieprogramma.
Ons (ongevraagd) advies betreft dan ook niet zozeer de inhoud van het
actieprogramma als wel een aantal vragen en opmerkingen die wij u willen
meegeven ter overweging om het actieprogramma ook daadwerkelijk te laten
slagen.
Het actieprogramma is ambitieus en beoogt versterking van de sociale basis in
Ede. Medewerking en samenwerking met vrijwilligers, burgerinitiatieven en
vrijwilligersorganisaties is cruciaal.
• Wat verandert er nu werkelijk voor hen, hoe merken zij dit?
• Om de effecten te toetsen én om (vrijwilligers)organisaties en
burgerinitiatieven te ondersteunen is het belangrijk om een betrouwbaar
en makkelijk systeem van monitoring te hanteren. Vrijwilligersorganisaties
en burgerinitiatieven zijn eerder bereid mee te werken als zij merken dat
het hen zelf ook voorziet van gegevens die hun werk makkelijker maken.
In het actieprogramma geeft u aan dat samenwerking tussen formeel en
informeel uiterst belangrijk is, evenals samenwerking tussen gemeente en
(vrijwilligers)organisaties. Wil het actieprogramma slagen dan vraagt dit om een
cultuuromslag van álle partners inclusief de gemeente. Wij zijn benieuwd hoe u
deze cultuuromslag gaat stimuleren.
Dit geldt ook voor het gekozen uitgangspunt wijkgericht werken. Uit onze
contacten weten we dat met name vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven
soms moeite hebben om de weg binnen het gemeentelijke apparaat te vinden
en/of met meerdere afdelingen moeten overleggen. Een ambtelijk apparaat dat
ook gestoeld is op wijkgericht werken kan hierbij dienend zijn.
In het actieprogramma staat dat de gemeente een betrouwbare partner wil
zijn. Dat betekent in onze optiek dat er gewerkt wordt aan een duurzame relatie
waarbij (vrijwilligers)organisaties en burgerinitiatieven voor langere periode

weten waar zij aan toe zijn. U geeft aan dat er voor het realiseren van de
beoogde veranderingen slechts beperkte financiële middelen beschikbaar zijn,
terwijl er tegelijkertijd naar verwachting voor het sociaal domein een flinke
bezuiniging op de rol staat. Wij vragen ons dan ook af, of het vertrouwen van
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente niet onder druk komt te
staan.
Wij adviseren u om als gemeente
- Voor de (vrijwilligers)organisaties en burgerinitiatieven een consistente en
betrouwbare partner te zijn door meerjarige (financiële) afspraken te
maken en zo min mogelijk wisseling in contactambtenaren en ambtenaren
bij de toegang voor voorzieningen;
- Via breed toegankelijke kanalen te communiceren wat er gaat veranderen
voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties én wat dat hen en Edese
burgers oplevert;
- Voor de gewenste cultuuromslag en het wijkgericht werken met alle
partners, inclusief de gemeente zelf, een tijdspad en evaluatie af te
spreken.
In afwachting van uw reactie,
met hartelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)
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