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Groningen, 

Aan de raad,

In het collegeprogramma "sterk, sociaal, duurzaam" spraken wij uit meer te gaan

investeren in vrijwilligersondersteuning. Wij zegden herziening van het

vrijwilligersbeleid toe en wilden daar alle vormen van vrijwilligerswerk bij betrekken.

Voor u ligt daarom nu de discussienota "Investeren in sociaal kapitaal". 

In deze nota geven wij aan hoe wij het vrijwilligerswerk adequaat willen faciliteren.

Het vinden en binden van vrijwilligers zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten.

Aan de hand van een kort overzicht van de ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk in

de afgelopen jaren formuleren wij onze visie en de rol die wij voor onszelf zien. We

noemen onze beleidsvoornemens voor de komende jaren om zo de civil society verder

te versterken. In twee bijlagen brengen wij een zekere ordening aan in het

veelomvattende veld van het vrijwilligerswerk en benoemen wij onze huidige inzet.

Wij vinden het belangrijk om voor ons vrijwilligersbeleid een breed draagvlak te

verkrijgen.

Daarom kiezen wij voor een discussienota die wij de komende tijd uitgebreid met

vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken willen bespreken. Wij vragen

daarbij ook om suggesties voor een concrete vertaling van onze voornemens. Wij

stellen de aanwezigheid van raadsleden bij deze bijeenkomsten uiteraard op prijs. 

Mede op basis van deze discussiebijeenkomsten zal een concept-nota vrijwilligers-

beleid met een uitvoeringsplan worden opgesteld.

Gelet op het belang van draagvlak voor het vrijwilligersbeleid stellen wij u voor om

ondanks de discussiebijeenkomsten deze concept beleidsnota ook formeel voor

inspraak vrij te geven. Dat geeft organisaties de mogelijkheid er schriftelijk op te

reageren. 



Wij willen het nieuwe vrijwilligersbeleid vanaf 1 januari 2008 gaan uitvoeren.

Nu al is te voorzien dat de perioden van inspraak en aansluitende besluitvorming kort

zijn. Wij stellen u dan ook voor om uw bevoegdheid voor het verlenen van inspraak

aan ons te delegeren. Dit houdt in dat wij de inspraakprocedure vaststellen en de

concept-beleidsnota voor inspraak vrijgeven. Uw raad behoudt de bevoegdheid het

eindverslag van de inspraak en de nota vast te stellen.

Besluitpunten.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

I. of hoofdlijnen in te stemmen met de discussienota "Investeren in sociaal

kapitaal" en vrij te geven voor discussie met het veld;

II. te zijner tijd inspraak te verlenen aan de hand van een concept-beleidsnota

Vrijwilligerswerk (conform artikel 2, lid 1 gemeentelijke inspraak-verordening);

III. de bevoegdheid voor het vaststellen van de inspraakprocedure en het vaststellen

van het object van inspraak te delegeren aan burgemeester en wethouders

(conform artikel 5, lid 1 gemeentelijke inspraakverordening).

Burgemeester en wethouders

van Groningen,

De burgemeester, De secretaris,

Jacq. Wallage. H.P. Bakker.
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