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Experimenteren met de Village Deal
BYLINE: STEPHAN SCHEPER
SECTION: Tubantia; Blz. 7
LENGTH: 343 woorden

HIGHLIGHT: Samen zoeken naar balans tussen regie en vrijheid
Aan de slag met vernieuwing van dagbesteding
De concurrentie was pittig. Maar Oldenzaal is een van de tien kleinere gemeenten die een Village Deal heeft
kunnen sluiten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Boeskoolstad krijgt nu meer ruimte om te
experimenteren met de uitvoering van zijn wettelijke zorgtaken.

Toen het rijk twee jaar geleden een aantal zorgtaken neerlegde bij de lokale overheid drongen de 32
grootste gemeenten al snel aan op meer beleidsvrijheid. Dat leidde uiteindelijk tot een City Deal met vijf
steden waaronder Enschede. Voor de kleinere gemeenten, vertelt wethouder Rob Christenhusz, was dat
aanleiding om vorig jaar aan de bel te trekken. "Leuk dat de grotere steden die ruimte krijgen om te
experimenteren, maar waarom kan dat niet met de kleinere gemeenten?"
Een signaal dat door de VNG werd opgepakt. In navolging van de City Deals kwam het rijk met Village
Deals. "Landelijk waren er tien plekken te vergeven waar gemeenten tot 50.000 inwoners zich voor konden
inschrijven. Dat leverde 23 aanmeldingen op, tien daarvan mochten door. Na twee gesprekken hebben we,
net als Tubbergen, een Village Deal gekregen", vertelt Christenhusz.
Over een periode van twee jaar krijgt Oldenzaal nu extra ruimte en ondersteuning om te experimenteren met
de uitvoering van haar zorgtaken. De Village Deal is een afspraak tussen het college van B en W en de raad,
waarbij de gemeente zelf de inhoud bepaalt. Christenhusz meldt dat Oldenzaal graag aan de slag wil met
een vernieuwing van de dagbesteding en het verkleinen van de schuldenproblematiek.
"We willen de traditionele wijze van dagbesteding omvormen naar een dagbesteding met meer
arbeidsmatige werkzaamheden. Wij willen een soort driehoek maken tussen het beschut werken uit de tijd
van de wsw, de traditionele dagbesteding en een arbeidsmatige dagbesteding."
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Met de Village Deal kan Oldenzaal voor een periode van twee jaar experimenteren met de uitvoering van zijn
zorgtaken.
Na twee gesprekken hebben we een Village Deal gekregen
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