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Geachte raadsleden,
Door middel van deze raadsinformatiebrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen met betrekking tot de Regionale Vrijwilligerscentrale Heuvelland.
Samenwerking
In 2011 is gekozen voor een samenwerking tussen de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul op het gebied van vrijwilligerswerk en is de Regionale Vrijwilligerscentrale Vaals,
Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul opgericht. De gedachte was dat door de samenwerking
tussen drie relatief kleinere gemeenten efficiënter kon worden gewerkt en kennis en expertise worden
gebundeld. Door financieel samen de verantwoordelijkheid te nemen zou bovendien de kwaliteit en de
continuïteit gewaarborgd moeten zijn. Er is afgesproken dat bij de gemeente Vaals de back-office voor
deze Regionale Vrijwilligerscentrale werd neergelegd. Deze samenwerking heeft jarenlang naar ieders
tevredenheid gefunctioneerd.
Beëindiging samenwerking
Medio 2019 heeft de gemeente Vaals, na een evaluatie op het gebied van de visie vrijwilligerswerk en
de werkwijze van de vrijwilligerscentrale, kenbaar gemaakt dat zij deze samenwerking wenst te beëindigen per 1 januari 2020, omdat de conclusie is getrokken dat de huidige inrichting van de vrijwilligerscentrale niet meer voldoet aan de toekomstvisie van de gemeente Vaals.
De gemeenten Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem stonden vervolgens voor de keuze of samen verder gaan of per gemeente zelfstandig doorgaan met een Vrijwilligerscentrale. Mede door het
in werking treden van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), per 1 januari 2020, was het
moeilijker en veel duurder om werknemers in te huren via de oude constructie van detachering. Hiervoor is, door onze organisatie, dan uiteindelijk ook niet gekozen.
Gevolgen beëindiging
Wij vinden Vrijwilligerswerk belangrijk, zijnde een essentieel onderdeel van onze samenleving en blijven hier ook in de toekomst in investeren. In het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2024, Iedereen
doet mee!, vastgesteld op 24 oktober 2019 wordt verwoord hoe belangrijk vrijwilligerswerk is en dat de
vrijwilligerscentrale zoals die de afgelopen jaren bestond, gaat veranderen. We gaan een nieuwe invulling geven aan de bemiddeling voorwat betreft vrijwilligerswerk.
Denk hierbij aan de hoeskamerprojecten, initiatieven vanuit zelfsturingsgroepen en initiatiefnemers
van het buurtplatform die binnenkort wordt gelanceerd.
Tevens zien wij dat op het gebied van vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven veel gebeurt. Burgers en
bedrijven willen op allerlei gebieden hulp bieden. Er worden prachtige initiatieven voorgesteld en uitgewerkt. Het elkaar vinden en ondersteunen op een breed vlak is belangrijk en wordt voortvarend op-

gepakt.
Door nauw contact te onderhouden met zowel vrijwilligers als deelnemers van deze initiatieven kan de
gemeente signalen verkrijgen en inspelen op mogelijkheden om het huidige beleid te evalueren en
verder door te ontwikkelen.
Vervolgens is er intern onderzocht welke mogelijkheden er zijn om zelfstandig verder te gaan met een
Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem. Deze mogelijkheden zijn inmiddels gevonden in o.a. het benoemen van een interne coördinator Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem, die een onderdeel is van
het team Samenleving.
Communicatie
Via de gebruikelijke mediakanalen worden alle belanghebbenden geïnformeerd over de Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,
de secretaris,
de burgemeester,
<<<
<<<

J.G.A. Kusters MCM

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens

