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Zienswijze lidmaatschap Coöperatie WeHelpen.
INHOUD VOORSTEL
Een positieve zienswijze geven op het voornemen van het college om het lidmaatschap van
de Coöperatie WeHelpen per 1 januari 2020 op te zeggen.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Na vier jaar lidmaatschap WeHelpen zijn de doelstellingen aangaande de opschaling en
het gebruik van WeHelpen niet behaald.
2 Wat is de aanleiding?
Begin dit jaar is een stand van zaken gerapporteerd over de opschaling en het gebruik
van WeHelpen. Waar toen al inzichtelijk was dat de realisatie van de opschaling en het
gebruik achterbleef bij de ambitie is dat nog steeds zo. De ambitie van 500 gebruikers is
niet behaald. Om dit moment zijn er 264 gebruikers. Ook het gebruiksgemak van het
digitale platform is in de tussentijd niet verbeterd.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
 Beleidsnotitie Samenwerkingsverbanden gemeente Rheden.
 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).
 Jeugdwet.
 Participatiewet.
 Sociale visie gemeente Rheden.
 Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein 2017-2021 Meedoen! (MJBK).
 De statuten van de Coöperatie WeHelpen van 14 januari 2013.
 De ledenovereenkomst van 29 oktober 2015 tussen de gemeente Rheden en de
Coöperatie WeHelpen.
 Het raadsbesluit van 30 juni 2015 om een positieve zienswijze te geven op het
voorgenomen besluit van ons college om vanaf 1 juli 2015 tot en met ten minste 2017
deel te nemen in de WeHelpen Coöperatie.
4 Wat willen wij bereiken?
Met dit digitale platform was voorzien dat vraag en aanbod rondom hulp en
ondersteuning gemakkelijk en op redelijke schaal gematched zou kunnen worden.
De eerder geformuleerde ambities aangaande opschaling en gebruikersaantallen zijn niet
bereikt in de afgelopen vier jaar.
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5 Wat gaan wij ervoor doen?
Uit paragraaf 5.3.4. van de beleidsnotitie samenwerkingsverbanden volgt dat het college
de raad, net als bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband, informeert over
het voornemen tot beëindiging en gelegenheid geeft om dit te bespreken in de raad.
Wij vragen de raad daarom een zienswijze te geven over genoemde opzegging.
Na een positieve zienswijze van de raad wordt het lidmaatschap van de Coöperatie
WeHelpen door het college opgezegd per 31 december 2019. Om dit te bereiken moet het
college volgens de statuten en de deelnemersovereenkomst het lidmaatschap uiterlijk op
31 oktober 2019 hebben opgezegd.
Gebruikers van WeHelpen worden vervolgens geïnformeerd over de beëindiging van het
lidmaatschap van Coöperatie WeHelpen en wat dit betekent voor het voortzetten van hun
WeHelpen account. De landelijke WeHelpen pagina is altijd bereikbaar als alternatief voor
de lokale WeHelpen pagina.
6 Wat gaat het kosten?
Niet van toepassing.
7 Wat zijn de risico’s?
De inwoners van de gemeente Rheden kunnen het landelijke WeHelpen platform blijven
gebruiken. De lokale pagina met de lokale invulling van WeHelpen Rhedense dorpen
verdwijnt.
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De meeste organisaties geven aan WeHelpen niet tot nauwelijks te gebruiken.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De gebruikers van WeHelpen Rhedense Dorpen worden geïnformeerd.
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.
De Steeg, 20 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Rheden,
Carol van Eert,
burgemeester.
Hans Kettelerij,
secretaris.
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