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Geachte heer Verhoeven,

Op 4 december 2018
van het WW-cafe.

hebben wij uw advies ontvangen waarin u aandacht vraagt voor de toekomst

Als Gemeente Westland vinden wij het WW-café, dat wordt gerund door WW'ers en bestemd is
voor WW'ers, een sympathiek vrijwilligersinitiatief. Dit is ook de reden geweest om het initiatief
tot tweemaal toe een subsidie te verstrekken. Deze subsidie is bedoeld geweest om het initiatief
een boost te geven met als doel dat het op termijn zelfstandig kan continueren. Bij de fi nanciële
vraag die het bestuur van het WW-café bij de Gemeente Westland neerlegt ligt het zwaartepunt
op het bieden van vrijwilligersvergoedingen, iets wat wij niet kunnen subsidiëren. Een vrijwil-
ligersinitiatief biedt niet als vanzelfsprekend een vergoeding aan vrijwilligers.

Over de periode van januari 2018 tot en met oktober 2018 hebben zowel de afdeling Beleid van
de gemeente Westland als Vitis Welzijn diverse malen gesprekken gevoerd met het bestuur van
het WW-cafe. Tijdens deze gesprekken zijn er de volgende alternatieven verkend om de operatio-
nele kosten te verlagen:

- Het WW-café uit Den Haag heeft aangeboden in gesprek te willen om te laten zien hoe zij
zonder fi nanciële steun vanuit de gemeente hun bijeenkomsten organiseren;

- Hebben we de suggestie geboden om een kleine bijdrage voor de koffie en thee te vragen
in het kader van het profijtbeginsel.

- ls er aangeboden om gebruik te maken van aanbod vanuit Vitis Welzijn en de Bibliotheek
om roulerend de bijeenkomsten door het Westland te organiseren, en

- Gebruik te maken van de bestuurdersbank om door de wol geverfde bestuurders mee te la-
ten denken met het toekomstbestendig maken van het WW-café

Echter, deze oplossingen hebben bij het bestuur van het WW Café er niet toe geleid om nieuwe
mogelijkheden van voortzetting van het vrijwilligersinitiatief te zien. Als gemeente Wesiland en
Vitis Welzijn blijven we bereid in gesprek te gaan over een andere invulling van het vrijwilligers-
initiatief. lnmiddels heeft het WW CaÍé intern het initiatief tot een denktank genomen om te komen
tot mogelijkheden van voortzetting. Vitis Welzijn heeft haar bereidheid getoond hieraan deel te
nemen.

I
(,

GEMEENTE



Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
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