Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
van dinsdag 17 september 2013
___________________________________________________________________________
Aanwezig:
De heer J.F.A. van Gelderen (voorzitter), de heer J.H. Bakker (Kom Loosduinen), mevrouw
T. Henkelmann (LOC), de heer Z. Brinkman (Nieuw-Waldeck), mevrouw N. Spaans
(Bohemen, Waldeck en Kijkduin), de heer R. Meesters (Houtwijk), mevrouw J. Witsiers
(Kraayenstein) en mevrouw Y. Bouman (verslag).
Afwezig met kennisgeving: mevrouw T. Zee (Kraayenstein), de heer R. Wekker
(DPZ/Loosduinen) en de heer A.J. Rooseboom (Notenbuurt).
Gasten: mevrouw M. de Jong en de heer R. Canters (Stichting VÓÓR Welzijn).
1. Opening en mededelingen
De heer Van Gelderen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name
mevrouw De Jong en de heer Canters.
Hij condoleert de heer Brinkman met het verlies van zijn vrouw.
Mevrouw T. Zee is afwezig, en daarvoor in de plaats is aanwezig mevrouw J. Witsiers.
2. Resultaten 2013 en plannen 2014 Stichting VÓÓR
Mevrouw Mariel de Jong is manager van het Algemeen Maatschappelijk Werk en vervangt
Irma Bolhuis. De heer Remko Canters is teammanager beheer, en wijkmanager van
Oud/Nieuw-Waldeck, Kijkduin/Ockenburgh, Bohemen/Meer en Bos.
Als onderliggende stukken voor de discussie zijn aan de leden WB gestuurd:
 Openstelling van de accommodaties van VÓÓR
 Overzicht accommodaties van derden waar VÓÓR Welzijn activiteiten uitvoert
 Overzicht van het aantal beschikbare (subsidie)uren
 Overzicht van activiteiten in het Bokkefort, de Buurtkamer, het Eiland, de Geest, de
Henneberg, de Wiekslag
 Wijkbeschrijvingen Bohemen-Meer en Bos, Kraayenstein, Kijkduin-Ockenburgh,
Loosduinen Dorp, Waldeck
 Subsidieaanvragen 2014 voor Bohemen-Meer en Bos, Kijkduin-Ockenburgh, Loosduinen
algemeen, Loosduinen Dorp, Waldeck incl. Tuinen- en Notenbuurt.
Stand van zaken 2013.
- Er wordt veel geïnvesteerd in het jongerenwerk en het activeren/motiveren van jongeren.
Voor de goede orde: het welzijnswerk is er niet voor criminele jongeren.
- De I-shops werken nauw samen met Den Haag Op Maat/Welzijn Nieuwe Stijl. Cliënten
worden o.a. geholpen met het invullen van aanvraagformulieren.
- De burenhulpcentrale ontwikkelt zich in positieve zin. Steeds meer burgers melden zich
voor het vragen van en het geven van buurthulp.
- Het project Jong kookt voor Oud is een succes en heeft een prijs gewonnen van € 5000,00.
- De generatietuin naast buurthuis “de Geest” (moestuin) loopt goed.
(Binnen het wijkcentrum is aandacht voor ongezond snacken onder jeugd. Daarom wordt
fruit verkocht i.p.v. chips e.d.).

- VÓÓR Welzijn staat voor de uitdaging om vorm te geven aan de participatiemaatschappij
(zoals genoemd in de Troonrede). Dit betekent dat VÓÓR Welzijn wijkbewoners
ondersteunt bij de zelfredzaamheid en bij het versterken van de sociale cohesie.
Stichting VÓÓR brengt ieder kwartaal verslag uit aan de gemeente.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat deze rapportages ongetwijfeld een goed inzicht
geven in de ontwikkelingen van zowel het welzijnswerk, als ook opbouwwerkactiviteiten,
maatschappelijk werk en het ouderenwerk (de Loosduinse Ouderencommissie). De Commissie Loosduinen c.q. de projectgroep Welzijn en Beheer zou het zeer op prijs stellen om ook
een exemplaar van deze rapportages te ontvangen, hetgeen de bewonersorganisaties in staat
stelt om een goed inzicht in de ontwikkeling van de activiteiten van VÓÓR te krijgen. Stichting VÓÓR wordt verzocht om met de gemeente te overleggen om dit mogelijk te maken.
Mevrouw De Jong en de heer Canters geven vervolgens een toelichting op de wijze waarop de
vraag voor 2014 vanuit de wijken is verkregen en de resultaten. Hierbij is o.a. gebruik
gemaakt van overleg met bewonersorganisaties en professionals, alsmede van digitale media.
Op basis van de verkregen informatie is een beschrijving van de diverse wijken opgesteld,
met daarin opgenomen een sterkte- en zwakteanalyse. Een en ander heeft geleid tot de
subsidieverzoeken 2014.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt:
- Er is niet met alle bewonersorganisaties vooraf overleg gevoerd (Kraayenstein en
Bohemen, Waldeck en Kijkduin) en het digitale verzoek kwam dusdanig laat dat een goede
invulling niet of nauwelijks mogelijk bleek.
- In de onderliggende stukken van de concept-offerte ontbreken de woningcorporaties als
samenwerkingspartner. Verzocht wordt om dit in de definitieve offerte aan te passen
- In Bohemen-Meer en Bos dient er veel aandacht te zijn voor eenzaamheid onder ouderen.
Helaas is er tussen bewonersorganisatie en Stichting VÓÓR weinig contact. Reactie
VÓÓR: ouderen worden op kroonjaren bezocht door vrijwilligers aangestuurd door de
ouderenconsulenten. Tijdens deze bezoeken wordt aandacht besteedt aan eenzaamheid en
andere relevante onderwerpen. Daarnaast wordt eenzaamheid benoemd in het
subisidieverzoek Loosduinen Algemeen.
- De heer Brinkman heeft moeite met de ambitie en verzoekt de mogelijkheden te bezien om
inzicht te krijgen in concrete resultaten, bijvoorbeeld door eerst een nul-meting te maken.
- De door VÓÓR gebruikte wijkindeling een probleem blijft voor de bewonersorganisaties,
want deze indeling overlapt in een aantal gevallen de werkgebieden van meerdere
bewonersorganisaties. Een goed voorbeeld is de wijk Waldeck, die zowel de werkgebieden
van de bewonersorganisaties Nieuw Waldeck als Notenbuurt en deels Bohemen, Waldeck
en Kijkduin omvat. Het probleem zou grotendeels kunnen worden ondervangen door in de
beschrijvingen gebruik te maken van de buurtindelingen zoals die door de gemeente
worden aangegeven. Er zijn ± 100 buurten, en ± 50 wijken, zie
(www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken.htm).
Mevrouw De Jong en de heer Canters geven aan dat zij de gemaakte opmerkingen nader
zullen bezien en in ieder geval openstaan voor bilateraal overleg met de bewonersorganisaties.
De algemene indruk van de voorzitter is: er is door VÓÓR heel veel schriftelijke informatie
gegeven! Wellicht dat er in de toekomst niet alle digitaal aan de leden van WB gestuurde
informatie ook met de agenda meegestuurd hoeft te worden.
Dhr Brinkman wil graag alle stukken op papier aangeleverd krijgen.
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Afgesproken wordt dat de voorzitter een brief aan VÓÓR (met afschrift aan de gemeente) zal
sturen, met o.a. de vraag om de corporaties –voor zover van toepassing- als
samenwerkingspartner toe te voegen. Aan de gemeente zal worden verzocht de kwartaalrapportages van VÓÓR ter kennisneming ook aan de Commissie Loosduinen te sturen.
De voorzitter bedankt mevrouw de Jong en de heer Canters voor hun presentatie.
3. Verslag vorige vergadering 4 juni 2013
Blz. 1, punt 2, 3e - : speelconvenant = convenant.
4. Rondje bewonersorganisaties, inclusief Rondvraag
- LOC: mw. Henkelman
In augustus is er een sportfit-week geweest, die prima is verlopen.
- Kom Loosduinen: dhr. B. Bakker
Vraagt aandacht voor het politiek café en de receptie in het kader van het 90-jarig bestaan
van de Commissie Loosduinen.
- Bohemen, Waldeck en Kijkduin: mw. Spaans
Nieuwe bewoners van het nieuwe gebouw “De Componist” aan de Mozartlaan zijn a.s.
zaterdag uitgenodigd voor een kopje koffie en een kennismaking met de wijk.
- Houtwijk: dhr. Meesters
De heer Meesters legt, wegens gebrek aan tijd, in 2014 het voorzitterschap van het
wijkberaad neer en zal dan ook de projectgroep Welzijn en Beheer verlaten.
5. Sluiting
De heer Van Gelderen sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.

Besluiten
 WB zal een brief sturen aan Stichting VÓÓR, i.a.a. de Gemeente,
met o.a. de vraag om de corporaties als samenwerkingspartner toe te voegen.
 WB zal een brief aan de Gemeente sturen, met het verzoek
om kennisname van de tussen-rapportages van VÓÓR.

Actie
Voorzitter
Voorzitter
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