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Wij hebben op 1 mei 2020 uw brief ontvangen waarin u vraagt wat de stand van zaken is van de 
toezegging om een vrijwilligersfeest te organiseren voor alle vrijwilligers in Tynaarlo. In juli 2019 heeft 
wethouder O. Gopal toegezegd dit onderwerp met Trias te gaan bespreken. Trias coördineert en 
waardeert voor onze gemeente het vrijwilligerswerk. Zoals u in uw brief aangeeft hebben wij i.v.m. de 
Coronacrisis prioriteiten moeten stellen. 
In deze brief informeren wij u over ons plan voor vrijwilligerswaardering (en mantelzorgwaardering). 
  
 
Overleg met Trias 
Op 8 januari 2020 hebben wij een bestuurlijk overleg gehad met Trias. In dit overleg hebben wij 
gesproken hoe wij onze vrijwilligers, maar ook onze mantelzorgers kunnen waarderen. Daarbij is ook van 
gedachte gewisseld over het organiseren van een vrijwilligersfeest voor alle vrijwilligers in onze 
gemeente. 
 
Trias heeft enkele jaren geleden een vrijwilligersfeest georganiseerd voor alle vrijwilligers in de gemeente 
Tynaarlo. Het eerste jaar kwamen hier veel vrijwilligers op af. Het jaar daarop was er minder animo. 
Destijds is besloten dat het organiseren van een feest voor alle vrijwilligers niet aan de behoefte voldeed. 
Trias organiseert jaarlijks wel een vrijwilligersdag voor de vrijwilligers van Trias. Dit wordt door de 
vrijwilligers van Trias erg gewaardeerd.  
 
Uitvoeringsplan Trias 2020  
Met Trias hebben we afgesproken dat we het jaar 2020 benutten om de behoefte bij vrijwilligers en ook 
bij mantelzorgers te peilen. Deze behoeftepeiling maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsplan Trias 2020. 
Uit deze behoeftepeiling zal blijken waaraan vrijwilligers en mantelzorgers behoefte hebben en welke 
vorm van waardering hen aanspreekt. Ook zullen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen het 
beschikbare budget.  
 
De signalen die de beleidsadviseurs ontvangen onderstrepen dat het zinvol is om op zoek gaan naar 
andere vormen van waardering dan een feest. Vrijwilligers geven bijvoorbeeld aan dat de betrokkenheid 
van de gemeente (bestuurders) bij activiteiten erg wordt gewaardeerd.  
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Conclusie en vervolg 
In overleg met Trias gaan wij op zoek naar een passende waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers, 
die aansluit op de wensen. De uitkomst hiervan nemen wij in het formuleren van onze maatschappelijke 
opgave en verwoorden deze in de gebiedsagenda’s. 
 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Waarde wethouder, geachte mevrouw Gopal, 

 

Tijdens de bespreking van de perspectieven nota op 9 juli 2019 deed u ons een toezegging. 

U beloofde toen dat u Trias, de door de gemeente Tynaarlo gecontracteerde welzijnsinstelling, zou opdragen 

om jaarlijks een  “feestelijke avond” te organiseren voor alle vrijwilligers (en mantelzorgers) in de gemeente 

Tynaarlo. 

Dit als blijk van de grote waardering die de gemeente voor hun bijzonder belangrijke inzet heeft. 

Hierbij gaat het natuurlijk meer om de intentie dan om de vorm. 

Sinds juli kijken wij steeds op de lijst met toezeggingen. 

Dat is, zoals u weet, het instrument waarmee het college over de voortgang rapporteert. 

Maar helaas, die blijft leeg (op een pas geplaatste, voor ons niet ter zake doende opmerking, na). 

Voor ons is niet duidelijk of dat komt omdat u het instrument niet op waarde schat (dat is jammer) of (en dat is 

zeer teleurstellend) dat u in de achter ons liggende maanden nog geen enkele voortgang hebt geboekt. 

Daarom verzoeken we u ons over de stand van zaken te informeren, via de toezeggingenlijst of per brief. 

Ongetwijfeld dwingt de huidige viruscrisis tot het verzetten van bakens. 

Maar tegelijkertijd is de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers juist nu belangrijker dan ooit. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van de PvdA 

Koos Dijkstra 


