Verslag van de vergadering van de Projectgroep Welzijn en Beheer
dinsdag 23 september 2014
Aanwezig

Afwezig
Gasten

dhr. H. van Gelderen (voorzitter), mw. T. Zee (Kraayenstein), mw. C. van der Kruit
( Nieuw-Waldeck),), mw. R. van Rooij (LOC), dhr. S. Bergmans (Houtwijk),
dhr. B. Bakker (Kom Loosduinen), dhr. A. Rooseboom (Notenbuurt), dhr. F. Boesten
(Bohemen, Waldeck en Kijkduin) , dhr. H. van den Muijsenberg (DB), dhr. R.Wekker
(DPZ Loosduinen), mw. M. van der Heijden (notulist)
mw. N. Spaans (Bohemen, Waldeck en Kijkduin)
mw. M. de Jong en mw. I. Bolhuis, wijkmanagers VÓOR Welzijn Loosduinen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom voor de gasten, de insprekers en de
nieuw aanwezigen bij de projectgroep.
- Mw. Riny van Rooij is nu namens de Loosduinse Ouderen Commissie lid van de projectgroep.
- Dhr. Frans Boesten wordt mogelijk ook een nieuw projectgroeplid. Hij heeft een aantal vragen
aan de projectgroep op papier gezet. Zij betreffen de zorg en zullen meegenomen worden bij de
volgende vergadering die over dit onderwerp zal gaan.
- Dhr. Van den Muijsenberg is namens het DB aanwezig bij de projectgroepvergaderingen.
Insprekers
- Dhr. Jeffrey Keus van sportvereniging Die Haeghe wil de CL informeren over het feit dat zij
een subsidieaanvraag gaan indienen voor een nieuw verenigingsgebouw ( realisatie 2015 of
2016 ) en met dat gebouw Buurthuis van de Toekomst willen zijn. Graag krijgen zij suggesties
voor invulling van hun plannen: op welke manier kunnen zij iets voor de buurt betekenen?
Afgesproken wordt dat dhr. Keus de gegevens mailt aan de CL en dat de informatie op de
website van de CL geplaatst zal worden als ook op de site van wijkberaad BWK.
-

Mw. Ingrid Meijering van GetOud wil de b.o.’s informeren over GetOud/zorg voor je buurt.
Dit project wil bijdragen aan een positieve benadering van ouderen, chronisch zieken en
mensen met een beperking en aan verbinding tussen jong en oud, gehandicapt en nietgehandicapt. In opdracht van het stadsdeelbestuur gaat GetOud subsidie verstrekken aan
initiatieven in Loosduinen die bijdragen aan genoemde doelen. Er is totaal 30.000 euro
beschikbaar en per initiatief maximaal 5000 euro.
Op de website http://getoud.nl is meer informatie te vinden en kan, vóór 19 oktober, subsidie
heel eenvoudig aangevraagd worden door zowel individuele bewoners als b.o.’s.. GetOud en
een aantal medewerkers van de gemeente beslissen over de aanvraag. De voorwaarden zijn
hetzelfde als bij andere subsidieaanvragen waarbij nu extra accent op het betrekken van
kwetsbare groepen. Bovendien mag de activiteit niet al een andere subsidie ontvangen.
De vraag wordt gesteld of niet beter slechts een paar grote initiatieven gesteund kunnen worden
zodat de rest van het geld verdeeld kan worden over meer kleinere projecten en zo meer
initiatieven kunnen profiteren. Mw. Meijering ziet dat als een mogelijkheid voor een eventuele
volgende subsidieronde.
De voorzitter zal de informatie op de site van de CL plaatsen en stelt voor dat eenieder
bekendheid eraan geeft. Mw. Meijering zal t.z.t. worden uitgenodigd om verslag te komen doen
van de resultaten.
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2. Resultaten 2014 en plannen 2015 VÓOR Welzijn
Het doel van dit agendapunt is de projectgroep te informeren over de terreinen waar VÓÓR
Welzijn actief is en zal zijn en over de resultaten van haar inzet. De projectgroep zal geïnformeerd
worden over de nieuwe landelijke wetgeving en de veranderingen die dat tot gevolg heeft voor de
inzet van VÓÓR in de komende jaren. Mw. Mariel de Jong en mw. Irma Bolhuis, wijkmanagers
Loosduinen, zijn te gast om toelichting en informatie te geven.
Voorafgaand aan de vergadering is aan ieder de brochure ‘Welzijn nieuwe stijl’ gestuurd.
De resultaten van 2014
Ieder heeft, tot grote tevredenheid van de leden van de projectgroep, voor het eerst de
kwartaalrapportages mogen ontvangen. Het betreft de afgelopen twee kwartalen. De kwartaalrapportages bestrijken activiteiten in de domeinen ‘participatie’, ‘gezond en wel’ en ‘opgroeien en
opvoeden’. Er is nu zeer uitgebreid gerapporteerd. In de toekomst zal dit beknopter gebeuren.
Hieronder volgen enkele opmerkingen naar aanleiding van de rapportages met de reactie van de
beide dames:
o dhr. Bakker mist de vrijwilligersgroepen van het Cantateplein in het schema. Naar aanleiding
hiervan ontstaat een gesprek over het beheer van de zandbak aldaar. De beide gasten
benadrukken dat een initiatief van bewoners, zoals deze zandbak, een zaak is van deze
bewoners en dat zij zelf of andere bewoners voor die zandbak moeten zorgen. Aan VÓOR kan
eventueel een hulpvraag gericht worden hoe zoiets voor elkaar te krijgen. Bewoners moeten
meer doordrongen raken dat een initiatief meer woon-plezier brengt maar ook een aandeel
vraagt in het werk dat het met zich meebrengt.
o dhr. Rooseboom wil de aandacht vestigen op het feit dat in de Notenbuurt een complex aan
sportvelden en sportverenigingen is waar zijns inziens meer samenwerking zou moeten
plaatsvinden. Dit is echter geen taak voor VÓOR Welzijn.
o mw. Zee wil aandacht voor de speeltuin Rietvoorndaal waar nog geen subsidie voor is
verkregen terwijl vrijwilligers zich daar enorm voor hebben ingezet. Dit is echter een zaak
tussen de bewoners en de gemeente. Voor volgend jaar kan subsidie opnieuw gevraagd worden
en de speeltuin wordt dan onderdeel van het activiteitenplan van de gemeente.
o dhr. Van den Muijsenberg vindt de informatie in de rapportages weinig concreet en pleit ervoor
resultaten duidelijk te benoemen om zo ook beter vast te kunnen stellen welke inzet effectief is
en eventueel prioriteit verdient. Mw. De Jong en Bolhuis benadrukken dat daar ook steeds meer
aandacht voor is en zal zijn.
o hij leest over een jeugdraad in Walboduin en vraagt zich af of de b.o. wel op de hoogte is
gesteld.
o tot slot vraagt hij zich af, gezien de grote behoefte aan vrijwilligers, hoe je bewoners zover
krijgt dat ze verantwoordelijkheid nemen als ze subsidie voor activiteiten krijgen.
Mw. Van der Kruijt vertelt hoe door de gemeente bij het toekennen van subsidie een convenant
wordt opgemaakt met de aanvragers waarin afspraken over de inzet van de aanvragers en over
te nemen stappen in diverse situaties die zich kunnen gaan voordoen.
Er zijn ook vragen over de financiën. Dhr. Wekker kan vertellen dat het budget van VÓOR
Welzijn Loosduinen zo’n 2,7 miljoen euro bedraagt. Van dit bedrag moet de huur van de
verschillende locaties betaald worden en wordt VÓOR geacht 22641 uur inzet te leveren. In
overleg met de gemeente wordt bepaald waaraan.
Voor verdere vragen wordt verwezen naar het financieel jaarverslag dat te vinden is op de website
van Xtra (bundeling VÓOR Welzijn, Zebra en MOOI).
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Plannen 2015
De powerpoint presentatie zal aan de WB-leden digitaal worden toegezonden. .
De beide wijkmanagers zijn voor bewonersorganisaties aanspreekpunt.
VÓOR Welzijn heeft met drie grote veranderingen te maken: de participatiewet/ werken naar
vermogen ( betreft mensen met een ABWuitkering, Wajonguitkering of WSWwerkplek), de
Decentralisatie AWBZ naar WMO en de decentralisatie van de Jeugdzorg. Doel van VÓOR is het
ondersteunen van activiteiten die het welbevinden van groepen bewoners vergroten. VÓOR is
geen zorginstelling.
Uitgangspunten bij de nieuwe wetgeving: iedere bewoner doet mee (participatie), welzijn is
primair de verantwoordelijkheid van de burger zelf en niet van professionals en overheid, zorg
wordt op wijkniveau geboden en gecoördineerd, tweedelijns organisaties als Parnassia gaan ook
meer vanuit de wijk zorg leveren, gespecialiseerde zorg wordt niet meer zo snel ingezet.
Zorg die valt onder de zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 (ZZP 1-4), zoals begeleiding en activering,
wordt niet meer landelijk gefinancierd vanuit de AWBZ maar decentraal vanuit de WMO. Het
budget is echter kleiner. Het uitgangspunt is eerst te kijken naar wat iemand zelf nog kan en wat de
omgeving op zich kan nemen. Medewerkers van VÓOR moeten deelnemen aan multidisciplinaire
casuistiekoverleg, het z.g. sociale wijkteam. VÓOR zal ook dagbesteding gaan aanbieden voor
beginnend dementerenden, dagbehandeling blijft de verantwoordelijkheid van zorginstellingen.
Ook de jeugdzorg wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente met een kleiner budget. Het
uitgangspunt is in eerste instantie algemene zorg te leveren en pas als het noodzakelijk is
specialistische zorg. VÓOR participeert in multidisciplinair wijkoverleg (jeugdteam CJG).
Participatie: tegenover het recht op een uitkering staat de verwachting dat de persoon zich breed
beschikbaar stelt voor werk of, indien betaald werk niet mogelijk is, beschikbaarheid voor
vrijwillig werk en /of (taal)scholing. VÓOR Welzijn organiseert reïntegratietrajecten voor
langdurig uitkeringsgerechtigden opdat zij weer gaan werken of anderszins participeren.
Participatiemedewerkers van VÓOR werven plekken waar deze mensen kunnen participeren.
Daarnaast komen er participatiecentra in de I-ShopXL waar bewoners met participatievragen
kunnen inlopen en terecht kunnen bij een gemeentelijk vraagpunt ( = computer plus evt.
begeleiding als nodig) en PEP gaat vrijwilligers leveren die de wijkvacaturebank gaan bemensen.
Samenlevingsopbouw is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van b.o.’s. De medewerkers
samenlevingsopbouw van VÓOR ( voorheen BOOG) hebben als eerste verantwoordelijkheid het
betrekken van kwetsbare groepen bewoners bij activiteiten in de wijk. Bewonersgroepen en
bewonersorganisaties kunnen bij concrete hulpvragen ondersteund worden Voorbeelden van een
project in ontwikkeling gericht op het betrekken van kwetsbare bewoners zijn:
voedselbankgebruikers die helpen bij het verbouwen van groenten in de wijktuin en samen er een
eenvoudige en gezonde maaltijd mee (leren) koken.
In 2015 zijn verder armoede, problematische schulden, werkloosheid en sociaal ondernemerschap
belangrijke aandachtsgebieden. VÓOR blijft outreachend werken en meerdere partijen zoals politie
betrekken bij het in kaart brengen en verbeteren van aandachtvragende situaties.
Werven en ondersteunen van nieuwe, sterke, vaardige vrijwilligers is een belangrijk doel in
2015. Daarom ook vrijwilligersklussen voor korte tijd en voor af en toe opdat mensen zich eerder
zullen binden. Sportverenigingen sluiten regelmatig convenanten met ouders waarin lidmaatschap
wordt gekoppeld aan inzet van de ouders voor de vereniging.
De plannen voor VÓOR worden door sommige aanwezigen nog niet erg concreet gevonden. Wat
kunnen bewoners verwachten van VÓOR? De gemeente is nog in gesprek erover met VÓOR.
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Voorheen lag er een programma aan activiteiten of een verdeling van werkers over de wijken. De
werkwijze is nu anders. Er zijn bijvoorbeeld jongerenwerkers in dienst bij VÓOR. Zij worden
ingezet afhankelijk van vragen, van wat zich voordoet, waar het het hardste nodig is en
niet naar rato over de wijken verdeeld. VÓOR zal daarnaast bewoners altijd bevragen op het
aangedragen probleem en op wat zij en andere bewoners zelf kunnen doen aan het gesignaleerde
probleem en hoe VÓOR kan ondersteunen, op weg kan helpen. VÓOR neemt het niet over. Zij
initieert activiteiten alleen als middel om moeilijk bereikbare groepen te bereiken, beter in beeld te
krijgen en op weg te helpen.
3. Verslag vorige vergadering 27 mei 2014
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van de laatste pagina merkt dhr. Wekker nog wel op dat hij niet weet van
veranderingen in de subsidieregeling. De b.o.’s merken echter wel veranderingen. Afgesproken
wordt dat de b.o.’s de veranderingen aan de voorzitter sturen en dat deze ze vervolgens met dhr.
Wekker zal bespreken.
4. Ingekomen stukken
- visie wijkgroen: alle b.o.’s krijgen het document digitaal toegestuurd plus twee papieren
exemplaren; de visie zal op de agenda komen van de aanstaande CL vergadering.
- brief van dhr. Karsten Klein over WMO/AWBZ: er is nog geen contact geweest. Dit punt komt
terug in de projectgroepvergadering in november. De brochure die is rondgestuurd is afkomstig
van de landelijke overheid, de gemeente heeft nog geen beslissingen genomen m.b.t. de WMO.
Ook op de website van de gemeente is nog niet veel concrete informatie te vinden. Er zal
binnenkort een beleidsstuk verschijnen.
- excursie Zandmotor 25 september.
- 30 september ontmoeting wethouder Baldewsingh en de bewonersorganisaties (b.o.’s).
- nieuwsbrief Burenhulpcentrale.
- zorgorganisatie Florence wil graag bij projectgroepvergadering in november aanwezig zijn.
- gemeentelijke enquête ‘Verbeter uw wijk’. Deze moet 30 september uiterlijk ingeleverd zijn.
5. Rondvraag/ rondje bewonersorganisaties
- dhr. Wekker roept de b.o.’s op om knelpunten op 30 september onder de aandacht te brengen
van wethouder Baldewsingh.
- begin volgend jaar komt wethouder Baldewsingh in de CL vergadering.
- de wijkkrant van Nieuw-Waldeck ‘het muzik(r)antje’ is weer uitgekomen.
- er is een nieuw hek langs het terrein van Parnassia langs de Oude Haagweg.
- de Mgr. Nolenslaan wordt voor 2015 geasfalteerd. er wordt een suggestie gedaan aan het
stadsdeelkantoor om hierover een brief aan de bewoners te sturen.
- in Houtwijk is een openbare bijeenkomst geweest waar informatie over de WMO is gegeven
door mevr. Sommer en mevr. Rothart van de gemeente. Zij stelden dat 2015 een overgangsjaar
zal zijn. In 2016 moet de zorg op wijkniveau zijn.
- de bewonersorganisatie Houtwijk zoekt nieuwe bestuursleden.
- in Kom Loosduinen zijn de bestuursleden afwisselend nog met vakantie en intussen wordt aan
veel activiteiten uitvoering gegeven.
6. Sluiting
Tegen tienen sluit de voorzitter de vergadering.
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Acties:
- afgesproken wordt dat dhr. Keus van Die Haeghe gegevens mailt aan de CL en dat de
informatie op de website van de CL geplaatst zal worden als ook op de site van wijkberaad
BWK.
- de voorzitter zal de informatie over subsidie via GetOud op de site van de CL plaatsen en stelt
voor dat ieder reclame maakt ervoor. Mw. Meijering nodigt hij uit om t.z.t. verslag te komen
doen.
- de vragen van dhr. Boesten gaan over de zorg en zullen meegenomen worden bij de volgende
vergadering die over dit onderwerp zal gaan.
- de voorzitter zal zorg dragen dat de powerpointpresentatie van vandaag digitaal aan de WBleden wordt gezonden..
- afgesproken wordt dat de b.o.’s de veranderingen die zij tegenkomen m.b.t. subsidieaanvraag
en - toekenning aan de voorzitter sturen en dat deze ze vervolgens met dhr. Wekker zal
bespreken.
- visie wijkgroen: alle b.o.’s krijgen het document digitaal toegestuurd plus twee papieren
exemplaren; de visie zal op de agenda komen van de as. CL vergadering.
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