Overleg- en besluitvormingsstructuur met
betrekking tot de optimalisatie van de sociale- en
zorginfrastructuur in Vledder
Inleiding
De belangen van de inwoners worden in relatie tot de gemeente Westerveld
behartigd door het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Vledder (DBV). Het
bestuur handelt daarbij op geleide van hetgeen de inwoners belangrijk vinden voor
het op peil houden dan wel verbeteren van het woon- en leefklimaat in het dorp. Een
kanteling in het overheidsbeleid waarin het “zorgen voor” van overheidswege is
ingeruild voor “zorgen dat” heeft het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Vledder
aangezet tot het organiseren van buurtgesprekken. De overheid appelleert namelijk
steeds sterker aan de verantwoordelijkheden die ieder van ons heeft voor zijn/haar
leven, gezondheid en welzijn én dat van hun naasten.
In buurtgesprekken is in de afgelopen jaren met elkaar gesproken over wat deze
veranderingen kunnen gaan inhouden voor ons als dorpsgenoten en welk appèl dat
aan de dorpsgemeenschap doet. De bewoners gaven in buurtgesprekken aan dat zij
hun verantwoordelijkheid voor het behoud van zelfredzaamheid en zelfstandigheid
onderkennen. Ze attendeerden daarbij onder meer op de gepraktiseerde
“naoberschap” in de dorpsgemeenschap. Tegelijkertijd spraken ze ook hun
bedenkingen uit bij het overheidsbeleid. Ze wezen nadrukkelijk op leemtes in de
noodzakelijke randvoorwaarden op terrein van (aangepast) wonen, zorg en welzijn.
Naoberschap in een sterk vergrijsd dorp kan volgens de inwoners alleen
gewaarborgd worden met goede randvoorwaarden en professionele ondersteuning
en zorg.
De opdracht van de leden van de vereniging Dorpsbelang Vledder was en is:
Ontplooi initiatieven die er toe bijdragen dat mensen met plezierig in Vledder kunnen
blijven wonen en deel uit kunnen blijven maken van de dorpsgemeenschap met al
haar (sociale) activiteiten, ook als mensen te maken krijgen met toenemende
beperkingen als gevolg van ziekte, handicap en/of veroudering
Hoe is erop geanticipeerd?
Het appèl op behoud van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers zal de
komende jaren niet minder worden vanwege onder meer schaarste op de
arbeidsmarkt, tekort aan professionele hulpverleners en oplopende zorgkosten.

Door DBV is met het initiëren van Naobuur, NaobuurTbus en De Borgstee
geanticipeerd op de beleidsveranderingen van overheidswege. De initiatieven
versterken de sociale en zorginfrastructuur in het dorp op een wijze dat
dorpsgenoten het vermogen behouden zich aan te kunnen passen en eigen regie te
voeren , in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
DBV heeft zich, met andere woorden, rekenschap gegeven van wat er nodig is om te
blijven werken aan een positieve gezondheidsattitude onder de inwoners van
Vledder en directe omgeving. Tegen die achtergrond heeft DBV ook de initiatieven
ondersteund die bevorderen dat jongelui huisvesting kunnen vinden in het dorp (het
startersproject) en mensen huisvesting kunnen vinden passend bij hun
levensfase/levenswijze (het Mantelhuys).
Voor de naaste toekomst
Recentelijk is het plan opgevat om huisvesting nabij De Borgstee te realiseren voor
dorpsgenoten die beschutting zoeken in zogenaamde aanleunwoningen.
Deze initiatieven onderstrepen het streven naar voor “ elk wat wils” oftewel voor “elk
wat nodig is” tot stand te brengen in het dorp. Dat geldt ook voor de kwetsbare
dorpsgenoten. Voor hen is door DBV het project “Omkiek’n naor elkaor” geïnitieerd
waarin mensen een duwtje in de rug krijgen voor het behoud van hun participatie in
de dorpsgemeenschap. Een hernieuwd initiatief is de planvorming rondom het
lesturgeonplein. Streven is dat plein te ontwikkelen tot het dorpsplein van Vledder.
DBV ziet het dorpsplein als een onmisbare schakel voor het in stand houden en
bevorderen van “Naoberschap” in het dorpsgemeenschap. Rondom het dorpsplein
liggen de ontmoetingsruimten en op het plein kunnen jong en oud samen komen om
gezamenlijke activiteiten te ontplooien.
Veilig thuis wonen.
DBV onderkent dat de overheid steeds nadrukkelijker appelleert aan de
verantwoordelijkheid die ieder van ons heeft voor zijn/haar leven, gezondheid en
welzijn én dat van naasten. Daarmee het belang benadrukkend dat aan
“Naoberschap” in de dorpsgemeenschap moet worden gehecht. Ook in de wijk- en
thuiszorg wordt een constructieve samenwerking met de inwoners steeds
belangrijker om in gezamenlijkheid dorpsgenoten de ondersteuning en hulp te bieden
die nodig is om veilig en verantwoord thuis te kunnen blijven wonen.
Domotica wordt daarbij gezien als een waardevol instrumentarium.
In buurtgesprekken zal na de zomer uitleg worden gegeven over wat domotica is en
welke mogelijkheden het biedt. Aan de hand van die informatie gaat een werkgroep,
samen met studenten van Drenthe College en een praktijkdeskundige van Actium, in
gesprek met dorpsgenoten over wat hen aanspreekt in domotica-toepassingen en
welke toepassingsmogelijkheden zij nuttig vinden om zich veilig thuis te voelen en
contact te onderhouden met familie/verwanten/hulpverleners.
Al met al illustreren deze projecten/initiatieven hoe we als dorpsgemeenschap elkaar
kunnen vinden en samen in staat zijn in een klein plattelandsdorp te anticiperen op
de toegenomen afstand tussen overheid en burger.
Voortgangsbewaking
De visie op levensloopbestendig wonen in Vledder, vastgesteld in 2017 in de ALV
van Dorpsbelang Vledder, is een richtinggevend document voor het versterken van
de sociale- en zorginfrastructuur in het dorp.

Het is belangrijk dat de in gang gezette optimalisatie van de sociale en
zorginfrastructuur regelmatig wordt geëvalueerd en wordt besproken vanuit de vraag
of e.e.a. blijft aansluiten op hetgeen de inwoners van Vledder en directe omgeving
belangrijk vinden. Met andere woorden, het is belangrijk dat jaarlijks de leden van
DBV worden geïnformeerd over hoe de verschillende stichtingen de uitgangspunten
vorm en inhoud geven. Niet alleen nu maar ook in de toekomst!!
Als belangenbehartiger van de inwoners van Vledder is het bestuur van Dorpsbelang
Vledder het aangewezen gremium voor de bewakingsrol.
Vanuit die taak en verantwoordelijkheid heeft het bestuur DBV besloten dat de
stichtingen jaarlijks in de ALV het bestuur en de leden van de vereniging
Dorpsbelang Vledder informeren over hun reilen en zeilen.
Welke informatie er jaarlijkse in de ALV Dorpsbelang Vledder mag worden verwacht
staat schuin gedrukt hieronder:
Stichting Onderdak Vledder (SODV):
*Bestuur legt jaarlijks in de ALV van Dorpsbelang Vledder verantwoording af over het
gebruik van De Borgstee. In het bijzonder of het opname- en zorgverleningsbeleid
strookt met de doelstelling van het burgerinitiatief inhoudende ondersteuning en
zorgverlening aan mensen uit Vledder en directe omgeving.
Kenmerk van SODV:
* Doelstelling: Beheer, exploitatie en onderhoud van de zorg- en ELV appartementen
in De Borgstee met het oogmerk ondersteuning en zorgverlening aan intensieve
zorgbehoeftigen in de dorpsgemeenschap
* Financiën: Inkomsten uit verhuur van de zorg- en ELV appartementen
* Verantwoording: Bestuur heeft geen verantwoordingsplicht inzake haar financiën
aan DBV.
Bestuur SODV legt over beheer, exploitatie en onderhoud per kwartaal
verantwoording af aan de RvT van stichting onderdak Vledder
Stichting Naobuur:
*Bestuur legt jaarlijks in de ALV van Dorpsbelang Vledder verantwoording af over
hun faciliterende functie ten behoeve van welzijnsactiviteiten die bijdragen aan het
veilig en verantwoord kunnen blijven wonen in de thuissituatie.
Kenmerk van Naobuur:
*Doelstelling: Welzijnsactiviteiten die ontmoeting en verbinding faciliteren met het oog
op het bevorderen van het langer thuis kunnen blijven wonen.
*Financiën: Het ontbreekt aan een structurele financiering
*Verantwoording:
-Bestuur heeft geen verantwoordingsplicht inzake haar financiën aan Dorpsbelang
Vledder
Stichting NaobuurTbus:
*Bestuur legt jaarlijks verantwoording in de ALV van Dorpsbelang Vledder af over de
omvang van het gebruik door inwoners van Vledder en omgeving
Kenmerk NaobuurTbus:
Doelstelling: Vervoer bieden aan voor vervoer van derden afhankelijke mensen in
Vledder en omgeving
*Financiën: inkomsten uit vervoeropdrachten

*Verantwoording: Bestuur heeft geen verantwoordingsplicht inzake haar financiën
jegens Dorpsbelang Vledder
Project “Omkiek’n naor elkaor”
* Verantwoording: Gelet op de opbouwfase waarin dit project verkeert, rapporteert de
projectgroep per kwartaal aan het bestuur Dorpsbelang Vledder over de vorderingen
in het project. Voorts jaarlijks in de ALV over hoe het aansluit op het streven naar
behoud van een positieve gezondheidsattitude
Kenmerk project:
Doelstelling: Organisatie van dagactiviteiten ten behoeve van mensen die geen
aansluiting met de dorpsgemeenschap vinden dan wel dreigen te verliezen onder
invloed van belastende persoonlijke omstandigheden
*Financiën: Project valt onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelang Vledder en is er
vooralsnog financieel van afhankelijk.
Startersproject
*Verantwoording: Hoe in het project de woningen beschikbaar blijven voor jongelui
uit Vledder en directe omgeving die voor het eerst een huis willen betrekken in
Vledder
Doelstelling: Realisatie van een negental woningen voor jongeren in Vledder en
directe omgeving
*Financiën: De jongelui dragen zelf zorg voor een passende financiering
Mantelhuys-project
*Verantwoording: Hoe de woningen bij verkoop met voorrang aan inwoners van
Vledder en directe omgeving worden aangeboden
*Financiën: Participanten in dit project dragen zelf zorg voor een passende
1financiering
Resumé
De stichtingen en projecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden activiteiten die in
gezamenlijkheid gericht zijn op opbouw en instandhouding van een sociale- en
zorginfrastructuur die nauw aansluit op de behoeften van de inwoners van Vledder
en directe omgeving. In de ALV van Dorpsbelang Vledder krijgt de
voortgangsbewaking vorm en inhoud met een verslaglegging aan de leden van
Dorpsbelang Vledder. Daarmee is vastgelegd dat de inwoners in de overleg- en
besluitvormingsstructuur het laatste woord hebben en in de gelegenheid zijn
richtinggevende besluiten te nemen. Het bestuur DBV kan op deze wijze ook haar
verantwoordelijkheid als belangenbehartiger gestand doen.
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