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Geachte heer Verhoeven,

Hartelijk dank voor uw brief met adviezen ten
programma Kernachtig Sociaal 2016-2020 en

aanzien van de communicatie over het uitvoerings-
de ondersteuning van burgerinitiatieven.
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Voor het eerste deel van onze reactie op uw advies hebben wij de door u gehanteerde term bur-

gerparticipatie geïnterpreteerd als: burgerinitiatieven die in de Westlandse samenleving ontstaan

en waar mogelijk worden ondersteund door de gemeente.

Wij delen uw mening over het belang van dergelijke initiatieven voor het bereiken van ons doel en

de invulling van de rol van de gemeente ten aanzien van deze initiatieven. Op dit moment werken

wij dan ook aan een handelingskader voor burgerinitiatieven in het sociaal domein. Dit document

biedt de gemeente handvatten om ideeën van inwoners te faciliteren en te ondersteunen.

Een voorbeeld, dat direct verband houdt met de ondersteuning van burgerinitiatieven, is het lnno-

vatiefonds sociaal domein. Dit fonds levert een financiële blldrage aan vernieuwende inwoner- en

partnerinitiatieven die bijdragen aan onderdelen uit het uitvoeringsprogramma.
Via verschillende kanalen is er reeds aandacht besteed aan het innovatiefonds en de initiatieven
die hier uit ontstaan (Buurtkas van BoereGoed, BijMekaar Buurtrestaurants). Bijvoorbeeld via

Westland Report (WOS), de huis-aan-huis-kranten Groot Westland en Gezond Zijn Beter Worden

en via de eigen kanalen van de gemeente. Daarbij roepen we inwoners en maatschappelijke orga-

nisaties op om zelf met vernieuwende ideeën te komen. Het communicatieplan voor dit fonds kun-

nen wij u doen toekomen. Voor meer informatie over het innovatiefonds verwijzen wij u graag naar

Ook onze maatschappelijke partners, waaronder Vitis Welzijn, spelen een belangrijke rol in de

ondersteuning van burgerinitiatieven. ln iedere kern van de gemeente is een sociaal makelaar van

Vitis actief die buurtinitiatieven signaleert en waar mogelijk doorverwijst. Zij zijn op de hoogte

van de beschikbare fondsen binnen de gemeente, maar weten ook de weg voor andere vraagstuk-

ken vanuit inwoners.
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Er zljn andere onderdelen uit het uitvoeringsprogramma Kernachtig Sociaal 201S-2CI20 waarbij wij

graag burgers op verschillende wijzen betrekken orn bijvoorbeeld voorgestelde maatregelen beter

aan te laten s{uiten bij de behoefte van de gebruiker. Hiervoor zijn geen vcoraf opgestelde com-

municatieplannen opgeleverd omdat wij daarin juist maatwerk willen laveren en de aanpak willen

afstemmen op gewenste doelstelling.
Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop we omgaan met de onderstetlning van mantelzorgers.

Om de rnanteízorgondersteuning verder te ontwikkelen zijn we istructureel) in gespÍek met een

groep mantelzorger.s in Westland waardoor het mogelijk is deze beter te kunnen afstemmen op tIe
behoefte aan ondersteuninE.

Graag zetten we deze lijn van communicatie en ondersteuning van burgerparticipatie cloor. Uw

bijdrage in de vorm van suggesties en advíes stellen wij daarbij zeer op prijs.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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