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Betreft: Implementatie Vernieuwend Welzijn

Geachte heer Isabella,
De gemeente is op dit moment het vernieuwend welzijn aan het implementeren. Afgelopen periode is er veel
onrust ontstaan bij onze bewoners en vrijwilligers door de ontslagen van de betrokken medewerkers en de
onduidelijkheid over de veranderingen. Na onze inventarisatie hebben wij de indruk gekregen dat de gemeente
de betrokkenen te weinig heeft geïnformeerd over de Vernieuwend Welzijn en de veranderingen die dit voor hen
betekent. Wij willen u daarom adviseren om meer te communiceren.
Op basis van de aanbieding van Welzaam voor het welzijnswerk in Wijk 10 kan verwacht worden dat er invulling
gegeven wordt aan de ondersteuning van de vrijwilligers in onze wijk. Ons belang is dat de beoogde taken,
zoals het sociaal beheer van de speeltuinen en bij welzijnsaccommodaties het gastheerschap en begeleiding
van vrijwilligers1, op een goede manier worden ingevuld. Wij vragen u als opdrachtgever toe te zien op de
toegezegde begeleiding.
Wij zouden u willen adviseren om enige tijd na implementatie een evaluatie uit te voeren om te meten of de
gewenste situatie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
In de loop van 2013 worden er nieuwe aanbestedingen voorbereid waaronder het jongerenwerk. Wij als
wijkraad vinden het belangrijk dat wij betrokken zijn bij het tot stand komen van het beleid. Wij bieden hierbij
onze medewerking aan.
De wijkraad Vleuten de Meern heeft voorzieningen als prioriteit aangewezen. Wij adviseren u dan ook de
volgende acties:
• Verhoog de communicatie met onze bewoners en vrijwilligers over Vernieuwend Welzijn en de
consequenties daarvan;
• Controleer of de toezeggingen van Welzaam worden nagekomen;
• Evalueer het Vernieuwend Welzijn al na één jaar;
• Betrek Wijkraad Vleuten De Meern bij het tot stand komen van het beleid rondom het jongerenwerk en
de andere komende onderwerpen van welzijn-aanbestedingen.
Namens de wijkraad Vleuten De Meern,

André Verschoor, voorzitter

Uitvoeringsnota Vernieuwend Welzijn
Secretariaat Wijkraad Vleuten De Meern
Info@wijkraadvleutendemeern.nl
gewerkt)

Anneke Mezger, penningmeester
(coördinator werkgroep Voorzieningen)

1

Postadres: Postbus 8395
3503 RJ Utrecht.
www.wijkraadvleutendemeern.nl (wordt aan

