
INTENTIEOVEREENKOMST

Gemeente Dinkelland, in deze vertegenwoordigd door wethouder C.M.E. Duursma;

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, in deze vertegenwoordigd door de heer J. Visschedijk;

Wijkracht, in deze vertegenwoordigd door mevrouw L. Haverkort;

Stichting Informele Zorg Twente, in deze vertegenwoordigd door de heer M. Garritsen;

Zorggroep Sint Maarten, in deze vertegenwoordigd door de heer G. van den Boorn;

GGD/JGZ, in deze vertegenwoordigd door de heer R.J. Poot.

en

Hierna te noemen “de organisaties”,

HERORIËNTATIE VRIJ TOEANKELIJKE VOORZIENINGEN

Denekamp, 1 maart 2017
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De hiernavolgende partijen:

Overwegende

Dat de raad in zijn vergadering van 7 oktober 2014 het Beleidsplan “Omzien naar Elkaar” heeft vastgesteld;

Dat de raad bij vaststelling van voornoemd beleidsplan heeft besloten over te gaan tot een heroriëntatie op het maatschappelijk

middenveld;

Dat het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland hiervoor een maatschappelijk raamwerk met daarbij behorende

inhoudelijke thematische effecten heeft vastgesteld.

De organisaties werken samen vanuit bondgenootschap en zijn samen verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan het maatschappelijke

raamwerk;

In eerste instantie is iedere individuele organisatie hierop aanspreekbaar en afrekenbaar; (afhankelijk van de gemaakte afspraken met gemeente);

De organisaties zetten zich ervoor in om onderling intensief en gecoördineerd samen te werken met als doel nadere invulling en uitvoering te geven

aan het door het college vastgestelde raamwerk;

De organisaties zien elkaar niet als concurrent, maar als samenwerkingspartners en/of collega’s;

De organisaties zijn bereid te delen en de eigen organisatiedoelen aan te wenden en ten dienste te stellen aan de collectieve doelen en

samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt;

De samenwerking als netwerkorganisatie vergemakkelijkt dit proces, maakt efficiënter en stimuleert;

De organisaties zijn bereid met elkaar samen te werken en te verbinden, zowel inhoudelijk alsook voor wat betreft de bedrijfsvoering;

De organisaties en de gemeente geven elkaar periodiek feedback en spreken indien gewenst verbeteracties af.

Het jaar 2017 wordt hierbij aangemerkt als een jaar waarin wordt toegewerkt naar de nieuwe werkwijze. De werkplannen voor 2017 met de daarbij

behorende subsidieverleningen zijn daarbij richtinggevend doch niet langer leidend. In overleg met de gemeente kunnen werkwijzen en activiteiten

worden bijgesteld, waarbij het maatschappelijk raamwerk leidend is.

De organisaties spreken de intentie uit dat zij zich zullen inzetten voor organisatie vanuit de inhoud waarbij zij de leefwereld van inwoners centraal

stellen, zodat de financiële middelen maximaal beschikbaar zijn voor het primaire proces.

De kernwaarden voor de organisaties zijn ondernemerschap, bedrijfsmatig en vraaggericht werken.

Er moet gezamenlijk gewerkt worden om de subsidieverleningen vanuit de gemeente inhoudelijk op elkaar af te stemmen en de samenwerking tussen

de organisaties hierin op te nemen.

De gemeente zal, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Dinkelland 2011 en de Algemene Wet Bestuursrecht, bij

het verlenen van de subsidies 2017, rekening houden met de afspraken die zij in het kader van de heroriëntatie met de organisaties heeft gemaakt.

De organisaties spreken de intentie uit, als netwerkorganisatie samen te werken en te verbinden, waarin de bedrijfsvoering zoveel mogelijk

gezamenlijk wordt uitgevoerd en waar innovatie en deskundigheidsbevordering worden ondergebracht;

De organisaties werken in 2017 aan een gezamenlijk werkplan voor 2018 op basis van het maatschappelijk raamwerk.

De partijen verwachten van de gemeente dat zij het komende jaar (2017) in de individuele subsidieafspraken met de betrokken partijen rekening

houdt met bovengenoemde uitgangspunten.

Overwegende:

Spreken de hiernavolgende intentie uit:

Handtekeningen


