
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  5 september 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  René de Groot, Gerard Hofsteede, afdeling Ontwikkeling,  
team Sociaal Domein 

Onderwerp:  Uitvoering Vrijwilligersbeleid 

 

1. Aanleiding 

Recentelijk heeft in de Twentsche Courant Tubantia een artikel gestaan over het feit dat de 

gemeente Hof van Twente op het terrein van het vrijwilligerswerk de samenwerking met Scala 

Welzijnswerk uit Hengelo heeft beëindigd. Een aantal van u heeft hierover ook vragen aan mij 

gesteld. In deze memo ga ik in op de situatie. Dit ter aanvulling op en verduidelijking van 

eerder door mij mondeling verstrekte informatie bij de actieve informatieplicht. 

2. Inhoudelijke mededeling 

 

Vrijwilligersbeleid 

Hof van Twente heeft al geruime tijd een vrijwilligersbeleid. In 2014 is gestart met het herijken 

van het vrijwilligersbeleid. Doel van deze herijking is om het vrijwilligersbeleid te brengen 

binnen de kaders die de Raad heeft aangegeven in het in maart 2013 vastgestelde Wmo 

Beleidsplan “Van zorgen voor naar zorgen dat”. De essentie van het vastgestelde Wmo beleid 

is: 

• gebruik maken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid; 

• zelfredzaamheid versterken; 

• versterking maatschappelijke (welzijns) voorzieningen; 

• aandacht voor speciale doelgroepen; 

• eenvoudige regelgeving, betere dienstverlening. 

 

Het vrijwilligerswerk van nu is niet meer het vrijwilligerswerk van vroeger. Dit vraagt om 

verschillende soorten 'nieuwe vrijwilligers'. Een andere manier van kijken en van werving, 

werkwijze, begeleiding en organisatiestructuur. Met een nieuw vrijwilligersbeleid worden 

organisaties aangemoedigd om samen met ons na te denken over toekomstbestendig 

vrijwilligerswerk in een veranderende maatschappij.  
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Het doel is te beschikken over een goede infrastructuur van voorzieningen van vrijwilligerswerk 

en samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in buurt en wijk en 

aan de algehele ontwikkeling en maatschappelijke participatie van de burgers in Hof van 

Twente. Dit vanzelfsprekend als aanvulling op hetgeen al bestaat in de vorm van  

noaberschap. Onze rol is het scheppen van goede voorwaarden en condities en het geven van 

stimulansen.  

 

Dit willen we doen door o.a.:  

• het stimuleren van ‘nieuw’ vrijwilligerswerk; 

• het verbeteren van het imago van vrijwilligerswerk; 

• het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties; 

• het stimuleren van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties; 

• de ondersteuning van wensen en behoeften van vrijwilligers; 

• het betrekken van jongeren bij vrijwilligerswerk. 

 

Op dit moment is een uitvoeringsnotitie over vrijwilligerswerk in voorbereiding. De planning is 

er op gericht deze notitie binnenkort door het college te laten vaststellen. 

 

Uitvoering van vrijwilligersbeleid door Scala Hengelo  

Het vernieuwde vrijwilligersbeleid vraagt om een vernieuwde uitvoering. Hierover zijn ambtelijk 

gesprekken gevoerd met Scala Hengelo die voor ons uitvoering geeft aan het vrijwilligersbeleid 

onder de vlag van het servicepunt vrijwilligers. Deze gesprekken zijn mede gevoerd vanuit het 

perspectief van ontevredenheid over de uitvoering van het huidige beleid. Tijdens de 

gesprekken is gebleken dat de gemeente Hof van Twente en Scala Hengelo verschillend 

blijven kijken naar de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Om deze reden ligt een verdere 

samenwerking op dit terrein niet voor de hand en is besloten de samenwerking per 1 januari 

2015 formeel op te zeggen.  

 

Mevrouw Mirjam Damveld van SWO Hengelo als nieuwe uitvoeringspartner 

Vervolgens hebben wij ons georiënteerd op een nieuwe partner voor de uitvoering van het 

vrijwilligersbeleid. In deze oriëntatie zijn wij uitgekomen bij mevrouw Mirjam Damveld van SWO 

Hengelo. Na een aantal gesprekken hebben wij vastgesteld dat haar visie op het 

vrijwilligersbeleid en de concrete ervaring die zij heeft met het opzetten van een uitvoerings=

organisatie hiervoor goed aansluiten bij het door ons voorgestelde beleid. Omdat zij op korte 

termijn beschikbaar was en omdat wij een snelle doorstart in de uitvoering van belang vonden, 

hebben wij met haar afspraken gemaakt. De periode 1 september 2014 tot 1 januari 2015 

wordt door Mirjam Damveld gebruikt om haar werkzaamheden op te starten.  

Per 1 januari 2015 kan zij “echt” als coördinator vrijwilligerswerk aan de slag.  

 

Duidelijkheid in de overgangsperiode 1 september 2014 tot 1 januari 2015 

Bij de voorbereidende besprekingen hebben wij vastgesteld dat niemand er bij gebaat is dat 

gedurende deze periode twee organisaties/personen op het gebied van uitvoering 

vrijwilligerswerk actief zijn. Dit leidt tot onduidelijkheid voor vrijwilligers en organisaties. Om 

deze reden is in goed overleg met de hiervoor genoemde oude en nieuwe partners besloten 

om Mirjam Damveld al vanaf 1 september 2014 aanspreekpunt te laten zijn voor vrijwilligers en 

organisaties. Dit is inmiddels gecommuniceerd met de verenigingen en instellingen die bekend 

waren bij het Servicepunt Vrijwilligers. Aanvullende communicatie vindt plaats via de 

gemeentelijke website en het hofweekblad.  
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3. Conclusie 

Een heroriëntatie op (de uitvoering van) het gemeentelijk vrijwilligersbeleid heeft geleid tot de 

keuze voor een andere uitvoeringspartner. Ondanks een periode van overgang van oud naar 

nieuw (september tot en met december 2014) is de dienstverlening aan vrijwilligers en 

organisaties gewaarborgd.  


