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Art. 41 vragen Meer Bewegen voor Ouderen

Geachte fractieleden,
Op 30 maart jl stelde u artikel 41 vragen over de organisatie van het Meer Bewegen voor
Ouderen. Hieronder treft u onze antwoorden;
1. Vorig jaar heeft de wethouder de raad toegezegd voorlopig geen veranderingen toe te
staan in de organisatie van Meer Bewegen voor Ouderen.
Komt de wethouder nu terug op deze toezegging?
Zo ja, wat is de reden van deze verandering?
Zo nee, hoe valt deze brief dan te rijmen met de toezegging?
Antwoord: Wij hebben u toegezegd geen overdracht of afbouw toe te staan zonder hierover
met uw raad in gesprek te zijn geweest. Ons welzijn heeft samen met SEC een voorstel
gemaakt. Dit leg ik conform de gedane toezegging aan de raad voor ter bespreking.
2. De brief meldt dat het doel is om “een kwalitatief goed sportaanbod voor kwetsbare
ouderen, waarbij ontmoeten, sociale samenhang en het signaleren van problemen een
belangrijke rol speelt” te hebben. Daarom moet MBvO op termijn overgaan naar het Sport
Expertise Centrum (SEC). De wethouder geeft aan dat het SEC wel de deskundigheid heeft
voor sport en bewegen maar dat ONS Welzijn aanspreekpunt blijft voor de aspecten
ontmoeten, sociale samenhang en het signaleren van problemen.
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Ziet de wethouder de tegenstrijdigheid in de aangegeven redenen om MBvO weg te halen bij
ONS Welzijn en onder te brengen bij het SEC?
Zo ja, waarom wordt op deze manier de verandering doorgezet?
Zo nee, kunt u dan de logica in uw redenering onderbouwen?
Antwoord: Het MBvO wordt vooralsnog niet weggehaald bij ONS welzijn, maar ONS welzijn
gaat de activiteiten uitbesteden aan het SEC, omdat het SEC bewegingsactiviteiten als
kernactiviteit heeft en daarmee meer kwaliteit kan garanderen en een breder aanbod kan
bieden. Daarnaast biedt de samenwerking de mogelijkheid om te zorgen dat ONS welzijn een
grotere doelgroep kan bereiken. Hierdoor kan ONS welzijn meer inzet plegen op de aspecten
ontmoeten, sociale samenhang en het signaleren van problemen. En dat is juist het primaire
proces van ONS welzijn.
3. Zijn de MBvO docenten op de hoogte van en betrokken bij de voorgestelde plannen?
Zo ja, wat is hun mening daarover?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De MBvO docenten zijn in het gehele voortraject betrokken geweest bij het
onderzoek hoe ONS welzijn dient om te gaan met MBvO. Op dat moment was er nog geen
sprake van een besluit vanuit ONS welzijn, maar docenten begrepen wel dat er gekeken werd
naar het feit of ONS welzijn in staat was de MBvO kwalitatief voldoende te faciliteren.
Afgelopen januari heeft ONS welzijn het voornemen uitgesproken om de uitvoering van de
bewegingsactiviteiten uit te besteden aan het SEC. Het is bedoeling dat er nu in de aanloop
naar de zomer een gezamenlijk overleg komt met de docenten, het SEC en ONS welzijn hoe
deze activiteiten over te dragen, waarbij het de bedoeling is dat de docenten mee over gaan.
4. Zijn de deelnemers aan het MBvO programma op de hoogte van en betrokken bij de
voorgestelde plannen?
Zo ja, wat is hun mening daarover?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De deelnemers zijn vorig jaar informeel op de hoogte gesteld en er zijn
gesprekken geweest met de deelnemers in het voortraject. Daar werd vooral duidelijk dat ze
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graag dezelfde docenten willen behouden, dezelfde locaties en dezelfde groepen. Voor het
overige werden er geen eisen of wensen gesteld.
Op het moment dat ONS welzijn de docenten en daarmee de activiteiten zou gaan overdragen
aan het SEC, dan worden de deelnemers geïnformeerd. Maar er verandert nu en bij een
eventuele overdracht niets: het aanbod, de docenten en de locaties blijven gelijk. Ook het
aanspreekpunt en de coördinatie vanuit ONS welzijn blijft hetzelfde, ook als het SEC de
bewegingsactiviteiten gaat verzorgen.
5. De raad stelt de kaders van nieuw beleid, het college gaat over de uitvoering. De afspraak
is gemaakt dat het takenpakket van ONS Welzijn een grondige evaluatie zou ondergaan om te
komen tot een nieuwe subsidierelatie na 2021. Tot die tijd zouden er geen taken afgestoten
worden zonder de raad te raadplegen.
Kan de wethouder aangeven welke door de raad vastgestelde kaders hij met de voorgestelde
maatregelen uitvoert?
Antwoord: Het MBvO is onderdeel van de taken van ONS welzijn op het gebied van formeel
collectief aanbod. Het gaat dan om groepsgewijze begeleiding, cursussen of voorzieningen,
georganiseerd en ook uitgevoerd door een professional, meestal van ONS welzijn. Gericht op
herstellen, versterken of handhaven van zelfredzaamheid of participatie.
Dat is het kader waarin wij ONS welzijn de opdracht hebben gegeven. Het is aan ONS welzijn
te bepalen welke activiteiten zij inzetten en op welke wijze zij die organiseren, zolang zij hun
resultaten behalen.
Het MBvO is een van de velen activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie
van ouderen. Denk ook aan andere activiteiten zoals de individuele begeleiding door
professionele ouderenadviseurs, Graag Gedaan bezoekservice
Graag Gedaan boodschappenservice, opvolging signalering vanuit vrijwilligers
maaltijdbezorging, ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg, lotgenoten groepen, armslag
Dementalent, Alzheimer café, Café Brein, Burenhulp, SamSam, Buurtmaatjes
Huisbezoeken ouderenadviseurs , Sociaal raadsliedenwerk, Thuisadministratie
Eetpunten etc.
Het wijzigen van de uitvoering van een van deze activiteiten is geen nieuw beleid.
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6. Als dat niet mogelijk is, kan de wethouder dan uitleggen waarom hij zonder mandaat van
de raad nieuw beleid uitvoert?
Antwoord: Er is geen sprake van nieuw beleid.

Met vriendelijke groet,

Thijs van Kessel
Wethouder zorg en welzijn

