Plan van aanpak herindeling ledengroepen
Op dit moment hebben we zo her en der in het land gebieden waar geen actieve ledengroep meer
is, of waar dit dreigt. Zie hiervoor de witte plekken op de kaart. Eerder is besloten dat we door
middel van een herordening van de ledengroepen weer een landelijke dekking willen realiseren,
zodat alle leden van KansPlus ten minste een regionale ledengroep hebben waar ze bij horen.
Gezien het groeiende belang van de lokale belangenbehartiging, is het raadzaam om hierbij zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de grenzen van WMO-regio’s.
De grenzen van de huidige ledengroepen zijn historisch bepaald. Door gemeentelijke
samenvoegingen kan het voorkomen dat meerdere ledengroepen op dit moment in een gemeente
actief zijn. Dit geldt helemaal als we kijken naar de WMO regio’s die weer een
samenwerkingsverband zijn van verschillende gemeentes.
Voor een herordening van de ledengroepen is het belangrijk een paar uitgangspunten vast te stellen:
- Toewijzing van gemeentes aan een ledengroep betekent vooral dat de ledengroep primair
verantwoordelijk is voor de belangenbehartiging in dat gebied en dat nieuwe leden uit deze
gemeente automatisch op de lijst van de ledengroep komen
- Leden hebben de vrijheid om zich op de lijst van een andere ledengroep te laten zetten dan
de ledengroep waar de gemeente onder valt
- Bij de herordening blijven de leden op de lijst van de ledengroep waar ze nu onder vallen,
tenzij ze zelf aangeven anders te willen
Als we naar de kaart, en het overzicht, kijken, zien we drie situaties:
1. Er zijn wmo regio’s die volledig gedekt worden door één actieve ledengroep
2. Er zijn wmo regio’s waar geen enkele actieve ledengroep is
3. Er zijn wmo regio’s die slechts ten dele gedekt worden door actieve ledengroepen
4. Er zijn wmo regio’s die gedekt worden door meerdere actieve ledengroepen
In situatie 1 hoeven we niets te doen.
In situatie 4 is er op zich geen probleem, maar het is wel raadzaam om de ledengroepbesturen die
tezamen verantwoordelijkheid hebben in één WMO regio te vragen een keer de koppen bij elkaar te
steken om te kijken hoe ze goed op elkaar kunnen afstemmen.
De situaties 2 en 3 vragen om directe actie van het bestuur. Hierbij is het volgende voorstel:
Situatie 2: geen enkele actieve ledengroep in een WMO-regio
Vanuit het bestuur wordt het initiatief genomen om een ledenbijeenkomst te organiseren in deze
regio. Al onze leden worden daarbij uitgenodigd. Uitnodigingen gaan tevens naar bekende mensen in
VG samenwerkingsverbanden en deze regio’s en (als het bestuur van SIEN daaraan meewerkt) aan de
leden van SIEN in de regio. Doel van de bijeenkomst is om met elkaar te kijken wat de stand van
zaken is tav de WMO en andere ontwikkelingen in de regio en of er mensen zijn die op zijn minst als
contactgroep voor deze regio willen fungeren. In wezen proberen we hiermee dus te komen tot de
revitalisering van een regionale ledengroep.

Als het niet mogelijk blijkt om een lokaal contactgroepje (voorlopig ledengroepbestuur) te vormen
wordt in het bestuur bekeken of dit gebied rechtstreeks onder het landelijk bestuur gaat vallen, of
samengevoegd wordt met een aangrenzende ledengroep.
Het betreft de volgende wmo-regio’s: Midden Kennemerland, Noord Veluwe, Zuid Kennemerland,
Zuid Limburg, Zuid Oost Utrecht, Alblasserwaard, Drechtsteden, Eemland, Food Valley, Gooi en
Vechtstreek, Midden Holland.
Situatie 3: Een deel van de WMO-regio wordt niet gedekt door een actieve ledengroep
Met de besturen van de wel actieve ledengroepen in deze regio’s wordt contact opgenomen en hen
wordt aangegeven dat we op zijn minst willen komen tot een administratieve samenvoeging van de
ledengroepen. Dat betekent dat de leden in het niet actieve deel voortaan uitnodigingen en andere
berichtgeving krijgen van de ledengroep en dat ze weer een regionaal contactpunt hebben.
Afhankelijk van de capaciteiten van het ledengroep bestuur kunnen we kijken of dit bestuur – met
landelijke ondersteuning – zich actief kan opstellen t.a.v. wmo-aangelegenheden in het nieuwe
gebied.

Procedure
Vaststelling en communicatie
Na vaststellen van dit plan van aanpak door het bestuur en bespreking van het onderwerp op de
verenigingsraad, worden de besturen van de nu nog actieve ledengroepen met een brief
geïnformeerd over de plannen. Na deze bespreking stelt het bestuur de gewenste indeling van de
ledengroepen vast. De leden worden geïnformeerd over de ledengroep waar ze op grond van hun
woonadres onder vallen, en over de mogelijkheid om desgewenst op de lijst van een andere
ledengroep te komen.

Planning en uitvoering
Direct na de vaststelling van de nieuwe ordening door het bestuur wordt contact opgenomen met de
besturen van de actieve ledengroepen die er een nieuw gebied bij krijgen. Voorgesteld wordt om aan
te schuiven bij een vergadering van het bestuur van de ledengroep om over de effectuering van de
herordening te praten. Tijdens deze ontmoetingen kunnen we tevens in meer algemene zin
bespreken welke activiteiten – oa rond de wmo – binnen het gebied van de ledengroep spelen.
Om niet teveel tijd te verliezen, kunnen de bijeenkomsten in wmo-regio’s waar geen actieve
ledengroepen meer zijn al ter hand genomen worden.
Secretariaatsondersteuning is nodig voor het vinden van vergaderlocaties en het verzenden van de
uitnodigingen aan de leden.
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