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1. Kennis te nemen van de eindrapportage van het project
“Noaberschap”;
2. In te stemmen met het vervolg van het project “Noaberschap”;
3. Een bedrag van € 39.000,-- beschikbaar te stellen voor de dorpencoördinator en een activiteitenbudget;
4. De kosten deels dekken uit de het restant van de toegekende
middelen voor het project “Noaberschap” van de provincie en
aanvullend uit de algemene reserve tot een bedrag van € 21.500,-(€ 39.000,-- - € 17.500,--).

Inleiding
De gemeente Bedum heeft in 2014 met de door de provincie beschikbaar gestelde “niet-krimpmiddelen”
ingezet op het project “Noaberschap”. De gemeente Bedum wilde hiermee het nabuurschap in de
gemeente (en de regio) stimuleren.
Het dorp en de wijk hebben met de veranderingen in het sociaal domein een steeds belangrijker functie
om de eerste en lichte ondersteuningsvragen, dichtbij huis op te lossen. Naast de inrichting van de
basiszorg en meer gespecialiseerde zorg zetten we in op het stimuleren van eigen initiatief van
inwoners. De projectcoördinator “Noaberschap”, heeft elders een functie aanvaard, en de projectperiode
zoals omschreven in het projectvoorstel “Noaberschap” is afgelopen. Gelet op de behaalde resultaten in
het afgelopen jaar wordt voorgesteld een vervolg te geven aan de inzet.
Argumenten
Het project is van start gegaan met de volgende doelstellingen:
1. het netwerk van welzijn en zorg gericht op ouderen, meer met elkaar verbinden en verstevigen;
2. veel voorkomende ondersteuningsvragen van ouderen in beeld hebben;
3. aanzet maken tot het vinden van lokale (collectieve) oplossingen.
Van de projectcoördinator “Noaberschap” werd verwacht de schakel te zijn tussen het gewone leven van
ouderen in Bedum, de basiszorg en het gemeentehuis.
De inzet van de projectcoördinator heeft onder andere geleid tot de volgende concrete initiatieven:
1. Buurthulp Bedum: een burgerinitiatief voortgekomen uit de wijkaanpak Oost. Het blijkt dat
burgers graag een aanspreekpunt bij de gemeente houden;
2. “Verzoamelstee”: een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouderen;
3. Kernnetwerk ouderenzorg in Bedum.
De voorop gestelde doelen zijn gerealiseerd. In de bijgaande eindrapportage van de projectcoördinator
Noaberschap, worden de behaalde resultaten beschreven.
Conclusie van de projectcoördinator “Noaberschap” is dat de rol van de coördinator een positief effect
heeft op de interactie tussen het gemeentelijke apparaat, zorgprofessionals en betrokken en actieve
inwoners. De participerende functie binnen het team Welzijn in Bedum is door de verschillende partijen
goed ontvangen.

Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan de gekantelde aanpak, waarbij we burgerinitiatief stimuleren en faciliteren en het netwerk van formele en informele zorg onderling en met elkaar verbinden.
In de samenwerkende gemeenten de Marne, Winsum en Eemsmond zijn ambtenaren aangesteld in een
vergelijkbare rol. In het afgelopen jaar is een samenwerking tussen de dorpencoördinatoren tot stand
gekomen, waarbij ervaringen en kennis worden gedeeld. Ook in deze samenwerking van de BMWE
gemeenten wil de gemeente Bedum haar bijdrage blijven leveren.
Aanpak/uitvoering
De gemeente Bedum is op zoek gegaan naar een opvolger voor de projectcoördinator “Noaberschap”. In
het vervolg traject noemen we deze persoon de dorpencoördinator.
De dorpencoördinator is hét aanspreekpunt op initiatieven rond de thema’s zorg, welzijn en leefbaarheid.
Die is begeleider en verbinder voor met name inwoners en vrijwilligersorganisaties, maar ook voor het
maatschappelijk middenveld en lokale bedrijfsleven.
De rol van de dorpencoördinator kan als volgt worden omschreven:
- schakel tussen het drieluik inwoners, gemeente en organisatie/instellingen;
- heeft gevoel voor, en inzicht in lokale maatschappelijke knelpunten, die om actie vragen. Kan
vanuit gesignaleerde knelpunt initiatief aanjagen, werkt proactief;
- verbindt de dorpen en haar inwoners met hun gemeente en andersom;
- versterkt het netwerk met lokale ketenpartners die zich bezig houden met inwoners ouder dan 18
jaar, waaronder ouderen;
- kan door haar rol vanuit de gemeente, binnen het gemeentehuis zowel horizontaal als verticaal
verbindingen leggen en
- deelt kennis en ervaring met de dorpencoördinatoren in BMWE.
De op deze aangelegenheid betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter
inzage.
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