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Geachte leden van de ASO,

gesprek MJO Welzijn

llr VERZONDEN 2 5 JUNI 2020

In 2018 zijn we mede op basis van het advies van bureau USBO, 'Betekenisvol
welzijn' (december 2018) gaan werken aan een Nieuwegeinse visie op welzijn,
'Toekomstbestendig welzijnswerk' (maart 2019). Deze is vervolgens uitgewerkt in
de 'Routekaart Meerjarenopgave welzijn' (december 2019). Vervolgens zijn we in
samenspraak met formele en informele organisaties gaan werken aan de nu
voorliggende Meerjarenopgave welzijn.
Op 8 juni ji. bent u via een ambtelijke presentatie geïnformeerd over de
Meerjarenopgave welzijn. Inmiddels hebben wij uw reactie naar aanleiding van de
presentatie ontvangen. We herkennen het dilemma dat u schetst in uw reactie.
Enerzijds hebben we behoefte om concreet te zijn om daadwerkelijk stappen te
kunnen zetten. Anderzijds kan deze Meerjarenopgave alleen succesvol zijn als we
ruimte bieden voor de invulling door de partners in de stad. We willen graag met
u in gesprek hoe we omgaan met dit dilemma voordat we de Meerjarenopgave
vaststellen. Tijdens ons overleg, dat is gepland op 2 juli, stemmen we graag met
u af hoe we de inbreng vanuit de ASO kunnen meenemen in de notitie om zo
meer recht doen aan dit dilemma.
Met het vaststellen van de opgave wordt binnenkort de eerste fase afgerond om
te komen tot een duurzame visie op welzijn in de stad. Zodra de gelegenheid daar
is en de omstandigheden het toelaten gaan wij met onze inwoners in gesprek
over de Meerjarenopgave welzijn. Hoe uitvoering gegeven wordt aan de visie op
welzijn in de stad, zal een continue onderwerp van gesprek zijn met inwoners, de
welzijnsorganisaties en de raad. Immers, werken aan welzijn gebeurt in straten
en wijken waar voortdurend veranderingen plaatsvinden.
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De komende jaren zullen wij op basis van evaluaties, via onder andere
gesprekken met inwoners en maatschappelijke organisaties, waar nodig de
opgave aanpassen.
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