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Delft, 28 april 2014
Betreft: Advies nota ‘Wederkerigheid en tegenprestatie en implementatieplan’
Geacht college,
In de WMO-raad is besloten niet meer te adviseren over de nota wederkerigheid en tegenprestatie en
implementatieplan.
De reden is dat het college bij brief van 17 oktober 2013 de nota aan de gemeenteraad heeft gestuurd ter
kennisgeving. De nota is op 10 december 2013 besproken in de commissie SenV en daar vastgesteld.
De conceptnota had, op basis van de geldende afspraken, ter advisering aan de WMO-raad moeten worden
voorgelegd. Dat is niet gebeurd. Nu de nota inmiddels in de gemeenteraad is vastgesteld heeft advisering geen
toegevoegde waarde.
Op één punt wil de WMO-raad nog wel haar advies uitbrengen. De WMO-raad heeft fundamentele kritiek op de
gebruikte terminologie in de nota wederkerigheid en tegenprestatie en de nota vrijwilligersbeleid. De WMO-raad is
van mening dat Vrijwilligheid niet opgelegd kan worden.
In de nota Wederkerigheid en tegenprestatie wordt gesteld:
''Wederkerigheid & tegenprestatie -waaronder ook mantelzorg en vrijwilligerswerk vallen- winnen aan effectiviteit
als we het zo vrijwillig mogelijk maken'' (bij de volgende alinea wordt dit herhaald).
Dit is een principieel verkeerde insteek. Vrijwilligerswerk heeft niets te maken met de Wederkerigheid en
tegenprestatie zoals die omschreven wordt door de gemeente Delft.
Want: Vrijwilligerswerk is bij uitstek een terrein waar sprake is van spontaniteit en autonomie van de burgers en
dat moet ook zo blijven (nota basisfuncties Lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg van
Staatssecretaris Jet Bussemaker het Ministerie van VWS (2009)).
Er is sprake van een onjuiste verbinding door vrijwilligerswerk onder te brengen bij Wederkerigheid en
tegenprestatie en opgelegd vrijwilligerswerk te benoemen als vrijwilligerswerk. De terminologie 'opgelegd
vrijwilligerswerk' (ook wel 'geleid vrijwilligerswerk' genoemd) is op zichzelf al een contradictio in terminis.
Vrijwilligheid kan niet opgelegd worden.
Er kan een tegenprestatie worden gevraagd in de sfeer van de maatschappelijk zinvolle activiteiten, bijvoorbeeld
in het kader van de WWB, maar dat is naar de mening van de WMO-raad geen vrijwilligerswerk. Dat is het niet en
daarmee wordt misbruik gemaakt van een ereterm die het college juist zou moeten koesteren voor de doelen die
met beide nota’s worden beoogd.
De WMO-raad verzoekt u deze term te heroverwegen. De WMO-raad verzoekt u dit advies conform de
bestaande afspraken, ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Altijd tot nadere toelichting bereid, namens de WMO-raad,
A.J. Duymaer van Twist, voorzitter
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