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Overlegtafel Algemeen Toegankelijke
Voorzieningen Nijkerk
17 mei 2018
Renger Walet en Robert den Hartog (Stichting Jeugd en Jongerenwerk), Jetty Reker
(Sigma), Roel Zuidhof (Bibliotheek Nijkerk), Jan van Unen (UVV), Stephan Reusken
(MEE Veluwe), Inge Wellecomme en Yvonne van den Nieuwenhuijzen (Welzin).
Vanuit de gemeente: Roos-Marie van Leeuwen, Laurens Vos, Tim Robbe (extern
adviseur) en Stefan Staartjes.

1. Opening en mededelingen
Stefan heet iedereen welkom. Dhr. Walet vraagt of de agenda aangepast kan worden
zodat de afgelopen en lopende jaar besproken zou kunnen worden. Voorgesteld wordt
om dit even kort aan het einde van deze vergadering te benoemen en verder te
behandelen tijdens het volgende overleg op 21 juni 2018.
2. Verslag vorige vergadering (8 februari 2018)
Vastgesteld.
3.

-1-2020.
In de afgelopen periode hebben we in verschillende overleggen gesproken over het
nieuwe contract, hoe we met elkaar willen samen werken en het functioneren van de
Overlegtafel. Echter, heel concreet werd het niet. Wel kwam het tot wat uitgangspunten:
a. We gaan sturen op resultaten;
b.
is van de gemeente, het
is van de partijen;
c. We zetten in op preventie en interventieniveau 1 en 2;
d. We focussen ons op de behoefte van de samenleving en oplossen van
maatschappelijke problemen.
De afgelopen periode heeft de gemeente gebruikt om hier een nieuw plan voor te
bedenken. Tim Robbe is gevraagd een offerte uit te brengen om de overlegtafel te
ondersteunen. Hij zal vandaag toelichten wat hij van plan is. In bijlage 1 staat het
fotoverslag van zijn presentatie.
Conclusies n.a.v. presentatie Tim Robbe:
a. De gemeente is aan zet om op het niveau van maatschappelijke effecten ambities te
formuleren;
b. De partijen aan de overlegtafel moeten bereidheid zijn om over de belangen van de
eigen organisatie te stappen en gezamenlijk op te trekken. Niet de organisatie moet
leidend zijn, maar de activiteiten/resultaten, waarbij wel een bepaalde mate van
basisfaciliteiten (
) moet zijn;

c. De uitkomsten van het traject qua contracten (individueel of collectief, subsidie of
inkoop, looptijd etc.) ligt nog open. Daar zullen ook de nieuwe aanbestedingsregels
in worden meegenomen.
Procesafspraken/ acties
a. De partijen zien het proces zoals Tim Robbe dat gepresenteerd heeft zitten en willen
hier mee door; waarbij we de tijd nemen om de nieuwe methodiek eigen te maken,
met kleine stappen en zorgvuldig;
b. Als op 14 juni het coalitieakkoord bekend wordt,
- worden daar de politieke wensen voor AT uitgehaald, in combinatie met de
lopende trajecten (bv. Jeugdprogramma),
- voor volgende overleg komt er een ambtelijke voorzet hoe deze politieke ambities
verder vertaald kunnen worden in concrete vraagstukken.
- vervolgens formuleren de partijen AT gezamenlijk een antwoord/ interventie hierop
in de vorm van impactdoelstellingen.
- Het idee was om dit vervolgens als partijen AT gezamenlijk te presenteren aan het
nieuwe college ter kennismaking;
c. Tim Robbe gaat de komende periode de 6 partners langs om hen individueel te
interviewen om zo terug en vooruit te kijken. Vervolgens komt er een rapportage
met analyses en oplossingsrichtingen.
4. Afspraken voor volgende overleg(gen)
a. De verantwoordelijke beleidsadviseur zal een brief nasturen naar elke partij over de
verantwoording van boekjaar 2017 (UVV heeft deze brief ook niet over 2016
ontvangen); organisaties kunnen zelf de jaarverslagen onderling delen per mail.
b. Op de agenda komen in ieder geval:
i. De ontwikkelingen van het huidige jaar met elkaar uitwisselen;
ii. Activiteiten/budgetten 2019;
iii. Het nieuwe coalitieakkoord.
iv. Stand van zaken transformatieproces
c. De uitkomsten van de interviews van Tim Robbe zullen we tijdens de overlegtafel op
27 september bespreken.
5. Rondvraag en afsluiting
Inmiddels is bekend geworden dat het nieuwe college op 14 juni bekend wordt gemaakt.
Dat betekent dat dit de laatste overlegtafel is waar Wethouder Marly Klein bij zal
aansluiten. Zij spreekt een dankwoord uit en wenst de partijen succes met het traject wat
zojuist is gepresenteerd.

