
Motie 

Onderwerp: welzijnswerk nieuwe stijl 

Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 30 januari 2014, 

Overwegende dat: 

• de gemeenteraad hecht aan continuering van het welzijnswerk in samenhang met de verschillende op 

handen zijnde transities en het wijkgerichte werken; 

• de verschillende doelgroepen gegarandeerd blijvend bediend moeten worden, op basis van 

vastgestelde kwaliteitsnormen;  

• de huidige budgetten blijvend en optimaal ingezet moeten worden ten behoeve van de 

vrijwilligersondersteuning, buurtbemiddeling, wijkgericht werken en ouderen- en jongerenwerk;   

• de overgang naar het Nieuwe Welzijn zo min mogelijk nadelige gevolgen mag hebben voor de 

doelgroepen en burgers; 

• innovatie binnen het sociale domein noodzakelijk is en op gang moet blijven; 

• het welzijnswerk transparant, duidelijk en bereikbaar vorm gegeven moet zijn;  

• de afbouw van het huidige welzijnswerk en de implementatie van het nieuwe welzijnswerk op een 

verantwoorde en kwalitatief goede manier vorm gegeven moet worden, met aandacht voor de juiste 

schaal in relatie tot regionale en lokale vraagstukken; 

Draagt het college op: 

• de herijking en herstructurering van het welzijnswerk in de gemeente Oude IJsselstreek in 

samenwerking met raad, college en onze inwoners, voortvarend op te pakken, waarbij aandacht is voor 

de coördinatie, de medewerkers en de arbeidsvoorwaarden zowel in de overgangsfase als in het 

vervolg; 

• zonodig verbroken verbindingen met de verschillende doelgroepen te herstellen;  

• in de komende zes maanden naar alternatieven te zoeken, zoals overname door andere (sociale) 

partners, werken in een netwerk, oprichting overheids bv etc.; 

• de mogelijkheden van samenwerking met en/of aansluiting zoeken bij andere gemeenten te 

onderzoeken, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening uitgangspunt is en de bereikbaarheid en 

laagdrempeligheid gegarandeerd; 

• vaart te maken met de doorontwikkeling Welzijn en de overgang naar de verschillende fases in het 

implementatieplan en onomkeerbare beslissingen met de raad te delen;  

En gaat over tot de orde van de dag. 

PvdA, LB, CDA en VVD 


