I]SSELSTEINSE COMMISSIE; IN NOTA:

:~welzijnsbeleid 'gezamenlijk
(Van onze correspondente)
IJSSELSTEI N - Na ntim
twee jaar intensieve arbeid
heeft de Welzijnscommissie
de concept-weJzijnsnota voor
IJsselstein klaar_ Deze nota is
in opdracht van het college
van b. en w. geschreven door
dertien vertegenwoordigers
van zowel het particulier initiatief (yerenigingen, stichtingen en kerkelijke groeperingen) , als de gemeentelijke
overheid . In overleg met diverse groepen uit de IJsselsteinse welzijnssector heeft
de studiecommissie, die officieel Commissie Urgentiebepaling Welzijnsvoorzieningen
heet, getracht een inventarisatie te- maken van de verschillende behoeften en belangen en een aantal prioriteiten
gesteld met het doel voor de
toekomst een verantwoord
welzijnsbeleid te scheppen.
B et Uj vigc boekwcrk, dat 175
~in a's

omvat, is samengesteld

oor F. Bosm a, maatscbappeUjk
'!~fkcr , T. Gr oen. RK pastor, H.
'lIl; den H o ~.u, U,jdcliJk. adnli!. i.
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~bt. soctotop:!e, G. Kortcrink.
opbouwwerker, J. Korteweg, sod·

coml

aal.cultureel werker, H. \'an der volgen \Vegan heefit zeer veel tijd
Leest, chef sccref.:trie-afdcling wei· gekost.
',.
zijns7..a.ken, A. Meybllrg, maat·
Danr het de
onmoge-s chappelijlt werker, A. Mulder. s o· lijk bleek bij het fo
eren van
cioloog. H. Oldenhof, a mbtenaar een samenhan-gend
ijnsbeleid
afdeling onderwijs, A. van der de plaatsel!jke overh
het partiS telt. wcthoudcr maatschappelijke cul!er initiatlef en de
ollting te
zaken, W. Verburg. a r ts en J . Zirn· scheiden, doet zij in ,
aan·
m enna.n, p redlkant.
hevelingen aan alle pa
' n . Da1lgenc wat wenselijk is vanuit de
Met aileen het schrijven van de plaatselijke overheid en vanuit de
concep!:,.nota is de oommissie nim gemeenschap moet zoveel mogetevreden, omdat men wil dat van- lijk overeenstemmen. vandaa'I' dat
uit het particulier iniliiatief en de er een situatie geschapen moet
gemeentelijke overheid ui tgebreid worden, waarbij alle partljen el·
gediscussieerd wordt over het toe- kaar zo volledig mogelijk moeten
lromstige welzijnsbeleid, waarnij kunnen infonneraQ. over wat men
de nota een leidr aad Is. Het liilt in wenst, wat men noodzakelijk
de bedoeling de nota pas aIs go- vindt en wat ondermeer fin ancieel
reed te beschouwen aJs de event u- weI of niet mogeUjk is,
ele reaoties en opmerkingen van
De commissie denkt daarbij aan
particulieren, burgers en gemeente
In een bijlage nan de nota. zijn een m eerjarenplan ·waarb ij de ge·
toegtWoegd. Voor dat doel worden meente er het pariiculier initiatief
er in september discussie-avonden hlUl. werkplannen zoveel mogelijk
belegd. In een aanta! vervolgart.i- op elkaar afstemmen, en waarbij
kelen zal het UN in grote lljn de de bevolking ruim e inspraakmoge1ijl<heid heert. ,,Ann het democranota weergeven.
tisch funotioneren .van zowel de
lokale overheid alS v·an de welz ijns·
ACTUEEL
instellingen moeten hoge eisen
Dat de conunissie twee jsar IJ'lOo- worden gesteld", moont de com·
dig heeft gehad om de nota te missie, Dit :rowel als gevolg van de
schr ljven, wijt zij aan het feft d 8i\ landelijke ontwildtelingen als van
we1zijn een zee r veel om va:ttend het nog steeds groeiende karakter
begrip is eo dat alle facetten van van IJsselstein.
wel'Zijn voortdurend in beweging
zljn en bJijven. Vooral CRM kwam " WELZIJN';
vQortdurend met nieuwe ontwikkelingen die d~ 'COnpufss i~ cllin
..Welzijn" zlet de commissie als
weer in rnoest vo~en om' steeds het zich psyohlsoh, lichamelijk en
aetueel te bl!jven. 001< he~ Inwer· sociaal welbevinden van mansen.
ken in de materie en het bereiken Onder welzijn vallen dan de somvan overeenstemming over de te aal·culturele sector, de maatschap-

project'

pelijke dienstverlening, de gezond·
heidszorg, sport en recreatle. Tot
op zekere hoogte valt ook ruimt.elijke ordenlng hier onder, omdat
het te maken heeft met hestem·
mingsplannen, speel. en groenvoorZleI1ingen.
Het kenmerk van een uiJtv.oerbaal', veran.twoord beleid noomt
de commissie, dat in overleg met
de betrokkenen de verschUlende.
vaak botsende, meningen aan bod
komen er_ men gezamenUjk een
voor ane partijen aanvaardbare
weg zoekt. Iedereen, moet de kans
hebben een biJdrage te leveren aan
het kiezen van doelen en de uitwerking daarvan: plaatsellJke democratisering is tegelijk voorYIerp
en voorwaarde voor &en welzijnsbeleid. Aan de plaal6elijke over·
heid is de tank om deze participa~
tie organisat,orisch en structureel
mogelijk te maken.
De commissie legt daarbij de
nadruk op gemeentelijke voor lich·
ting als een voorwaarde voor dee}·
neming van de bevolking: ,,zonder
begrijpelljke en juiste informatie
weten mensen niet waarover en
waarom het gnat en kan men met
verwachten dat zij zul1en meedenken bij de heslultvorming", staat
in de nota.

bevolking echter aIleen blljven vertogenwoordigen als burgers en particulier initiatief van elkaars wensen, noden en behoeften op de
hoogte zijn en blijven. De commissie vindt d1t de verantwoordelijkheid van de bevolking, omdat
de
mensen
het
best
hun eigen welzijn kunnen beoordelen: de gemeente moet er
oohter de gelegenheid toe bieden.
De welzijnsoomrnissie wil niet
aan de r01 van hat particulier
initiatief tornen, maar deze juist
bevorderen, omdat vele mensen
door yerenigingen en stichtingen
en dergelijke de gelegenheid heb·
ben "welzijn te consumeren·'. In·
dien op al1e facet.ten van dit welzijn niet uiterst zorgvuldlg wordt
sn mengewerkt, zowel w'Sit structuur bebreL~. aIs beleid, wordt welz!jn een onbetaalbare coaa.k. De gomeenschap zel! zal in overleg moeten bepalen hoe aan het zich weibevinden de beste vorm gegeven
kan wo rden en daarmee wordt
Levens bevorderd dat de mensen
m ede-verantwoordelijk zijn voor
hun eigen woon· en leefomgeving. ...

INBRENG

De plaatselijke overheid mag
nooit of te nimmer besluiten a[dwingen. De democrotisch gekozen
voorlllel11ng"en moeten vobr de
mensen voor wie ze zijn bedoeld
direct hereikbaar en toegankelijk
zijn en z6 functioneren dat partidpatie niet aileen mogelljk blijft,

Voorts moet de gemeente zor·
gen voor de inbreng van deskun·
dlgheid, VOOr de filJ'lal1cH.He middelen, voor het scheppen van ruimle
en voor openbaarheid van aUe beleidsprocessen. De gemeente kan
de meervoudige belangen va n de

STIMULEREN

maar zelfs gestimuleerd wordt. Uiteraard moeten ook nieuwe inzich·
ten te allen tljde in het beleid
inpasbaar zijn, terwij l een zoor
soepel gebruik van gebouwen'
voorop moet staan.
Volgens de commissie zal toepassing van deze no rmen op de in
IJ selstein aanwezige voorzlenin·
gen veel betekenen voor plaatselij·
ke overheid en particulier initlatieC, en het welzij-nsbeleid zal even·
eens de gevolgen van de toepassing van de nieuwe nonnen moelen omvatten:

PAA L BOVEN W ATER
Ret. staat voor de commissie als
cen pasl boven water dnt lokale
overheid, particulier initiatief en
bevolking gezamenl ijk 't welzljns·
plan moeten opstellen , want iedereen "oud en jong, sterk en
;z;wak. rooms en rood, arm en
rijk", heeCt het recht voorwerp
van een welzltnsbeleid te zijn.

Daarom is het vooruaa..tnSt.e doel:
,.Het scheppoo van \-oorwaarden
voor een meer gelijke verdeling
van de maatschappelijke g~eren ,
zodanig dat een ieder gelijke kans
heeft respectievelijk, gelljke toegang heeCt. tot onze maatschap).~
lijke goederen", venneldt de no·
ta.
De methode om rut doel te bereiken is een politi eke kettze die
door de gemeenteraad wordt be·
paaId en staat dus ter discussie......
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TEN BERLE.

