Inleiding
ONS welzijn is in 2015 ontstaan uit de fusie van Aanzet, MEE Noordoost Brabant, RIGOM en Vivaan.
Daarmee is een grote organisatie ontstaan die in een groot deel van Noordoost-Brabant
verantwoordelijk is voor maatschappelijk werk, ouderenwerk, wijkgericht werk, jeugdwerk, enzovoort.
De organisatie biedt een breed palet aan activiteiten aan in een zeer groot gebied. Afgelopen jaar is er
vanuit ONS welzijn begonnen met het afbouwen van (delen van) het ouderenwerk en het takenpakket
van voorheen het RIGOM. Dit zeer tegen de zin van gebruikers en docenten van ONS welzijn
activiteiten. Ook de gemeenteraad heeft uitdrukkelijk uitgesproken tegen deze afstoting van taken.
De gemeente heeft als opdrachtgever te weinig grip en sturingsmogelijkheden op het beleid van ONS
welzijn. De kerntaken van ONS welzijn, de te behalen resultaten en de daarmee samenhangende kosten
zijn steeds moeilijker inzichtelijk te maken. Naar aanleiding daarvan was één van de aanbevelingen uit
het rapport van de Rekenkamercommissie over de zichtbaarheid en de vindbaarheid van de
specialistische jeugdhulp dat de subsidieovereenkomst met ONS welzijn duidelijker opgezet moet
worden. Een minder gelaagde overeenkomst met duidelijkere indicatoren kan duidelijker maken
waarop gestuurd kan worden.
Motie Subsidieverordening ONS welzijn:
De gemeenteraad van Oss in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019,
Overwegende dat:
-

Dit jaar er een nieuwe subsidieovereenkomst tussen gemeente en ONS welzijn moet worden
opgesteld.
Wethouder van Kessel heeft toegezegd dat hij in september 2019 samen met de gemeenteraad
in overleg gaat over de nieuwe subsidieverordening.
Bij de uitvoering van de door de gemeente Oss gegeven opdrachten, ook de gemeenteraad van
Oss inzicht en zeggenschap moet hebben bij de definiëring van de kerntaken van ONS welzijn;
Niet alle activiteiten door één grote organisatie hoeft te worden uitgevoerd.
Kleinere organisaties beter bij te sturen zijn door de opdrachtgever (i.c. de gemeente Oss).
Onderdelen van taken zoals het ouderenwerk ook door de gemeente of een andere organisatie
kunnen worden uitgevoerd

Spreekt uit dat:
-

Bij de gesprekken over de nieuwe overeenkomst met ONS welzijn ook een kerntakendiscussie
over ONS welzijn door de raad gevoerd moet worden;
De mogelijkheid van overheveling van taken van ONS welzijn naar andere organisaties
betrokken moet worden bij de kerntakendiscussie en de vaststelling van de nieuwe
overeenkomst.

En gaat over tot de orde van de dag.
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