
	
	

 
 
 
 

 
Amendement Wijkgerichte ondersteuning 

 
De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2022 
behandelend agendapunt 4.4 Nota kaders 2023 
 
Overwegende dat: 

• Er afgelopen weken in de media volop berichtgeving is over knelpunten in de zorg en 
bij mantelzorgers. Dit laat zien dat we in onze gemeente alles moeten inzetten om 
kwetsbare mensen en hun mantelzorgers te ondersteunen. 

• Er afgelopen periode positieve ervaringen zijn opgedaan met burenhulp-
programma’s, dorpsondersteuning en huiskamerprojecten. Dit samen met 
opbouwwerk eigenlijk allemaal vormen zijn van wijkgerichte ondersteuning. 

• Er op dit moment in de gemeente Valkenswaard dus meerdere vormen zijn van 
wijkgerichte ondersteuning met elk een eigen budget en functies. De 
wijkondersteuner in het kader van burenhulp (€70.000), de wijkwerker in het kader 
van huiskamerprojecten (€40.000) en opbouwwerk (€38.000).  

• Uit diverse gesprekken blijkt dat uitbouw van het aantal beschikbare uren erg 
welkom is om voor een grotere groep inwoners iets te kunnen betekenen. Het zal 
leiden tot een versterking van het voorliggend veld en daarmee een beperking van de 
inzet van professionele ondersteuning.  

• De aanpak in Dommelen waarbij er door het huiskamerproject extra uren voor 
ondersteuning van de wijkcommissie beschikbaar waren laat zien dat dit oplevert dat 
er een levendige ontmoetingsplek is, een grote groep vrijwilligers actief, er een 
duidelijk aanspreekpunt is voor inwoners en professionals.  

• Er in november 2021 met brede steun een motie is aangenomen (Elke wijk een 
gezicht). Hierin wordt opgeroepen om samen met de wijkcommissies, dorpsinitiatief 
en betrokken organisaties te kijken of er mogelijkheden zijn om het voorliggende 
veld nog beter te benutten om kwetsbare mensen te ondersteunen. 

• Wijkcoördinatoren graag in overleg met de wijkcommissies / dorpsinitiatief en 
betrokken organisaties, met de aangenomen motie als onderlegger, zouden komen 
tot een gedegen plan en netwerk voor wijkgerichte ondersteuning in alle wijken van 
de gemeente Valkenswaard.  

• Er behoefte is aan een klein budget (€10.000) om meer grip te krijgen op situaties 
waar inwoners binnen de bestaande zorgstructuur niet snel genoeg of in 
onvoldoende mate kunnen worden opgevangen. En na te gaan wat in de gemeente 
veranderd kan worden in de bestaande structuren, dan wel hier iets aan toe te 
voegen.  

• Er, om dit alles mogelijk te maken een financiële impuls nodig is voor het totaal aan 
wijkgerichte ondersteuning. Een nadere onderbouwing: 
 



o Burenhulp:  
In de wijken is nu per 1.000 inwoners 1 uur per week beschikbaar aan  
wijkondersteuning, met een minimum van 4 uur per week; daarmee is gemiddeld 
slechts zo’n 10% van de inwoners in beeld gebracht; een minimale verdubbeling 
van het aantal uren kan leiden tot substantiële uitbouw van burenhulp en 
daarmee een substantiële versterking van netwerk in het voorliggend veld van de 
wijk. (extra €70.000) 
 
o Wijkwerk en opbouwwerk, ter ondersteuning wijkcommissies: 
Voor de wijken met een ontmoetingsplek (Geenhoven en Dommelen) is 6 uur aan 
ondersteuning beschikbaar (3 uur per ontmoetingsplek); de wijkcommissies 
geven aan dat deze ondersteuning een belangrijke voorwaarde is om de 
ontmoetingsplekken te kunnen faciliteren. Intussen hebben meerdere wijken 
aangegeven ook een ontmoetingsplek in te willen richten en daarvoor ook 
ondersteuning nodig te hebben.  
Zowel de ontmoetingsplekken als de burenhulpprogramma’s zijn georganiseerd 
met het uitgangspunt dat deze ‘van de wijk’ zijn en dat deze dus ‘van en door de 
wijkcommissies’ worden georganiseerd. Het is daarom van belang dat de 
wijkcommissies sterke, stabiele en evenwichtige organisaties zijn. De laatste 
decennia is er steeds minder geld beschikbaar gekomen voor opbouwwerk, 
terwijl het voortbestaan van de wijkcommissies, vooral ook gezien de 
ontwikkelingen in het sociaal domein, steeds belangrijker wordt.   
 
Voor elke wijk zou minimaal 1,5 dag per week aan wijkwerk/opbouwwerk 
beschikbaar moeten zijn, zeker als in deze wijk een ontmoetingsplek is 
gerealiseerd/gewenst. Met 7 wijken komt dit neer op een extra budget van 
€75.000.  

 
 
Besluit: 
 
Een beslispunt toe te voegen: 
 
In de begroting van 2023 – 2026 minimaal een extra bedrag van € 155.000 euro te 
reserveren uit de bandbreedte voor wijkgerichte ondersteuning. Zodat wijkcoördinatoren 
samen met wijkcommissies / dorpsinitiatief en andere betrokken organisaties, met de in 
november 2021 aangenomen motie (Elke wijk een gezicht) als onderlegger, kunnen komen 
tot een gedegen plan en netwerk van wijkgerichte ondersteuning.  
 
 
Arianne Valkhof 
Fractie CDA Valkenswaard 
	


