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ADVIES
Bijgevoegde antwoordbrief versturen
TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel:

n.v.t.
Algemeen:
Op26 september jongstleden hebben wij bovengenoemde brief van 11september2074
van de Somalische Gemeenschap Weeft ontvangen. Hierin vragen zij aandacht voor zaken
waar zij als groep Somaliërs tegenaan lopen.
Argumenten:
De gemeenschap schrijft in bovengenoemde brief dat ze gesprekken hebben gehad met
medewerkers van de gemeente Weert, Vluchtelingenwerk en Punt Welzijn. De sfeer
ervaren zij altijd als goed, maar de uitkomst van de gesprekken ervaren zij regelmatig als
frustrerend. Zij beschrijven echter niet welke uitkomsten zij als frustrerend ervaren.
Daarom kunnen wij in de antwoordbrief daar verder niet op in gaap.'
Verder schrijven zij dat ze het een goede zaak vinden dat het beleid van de Gemeente
Weeft erop gericht is dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en dezelfde kansen
krijgt. Zij zijn echter van mening dat hierdoor het risico bestaat dat voorbij wordt gegaan
aan de specifieke achterstanden van de Somalische gemeenschap. Zij vinden dat de
mogelijkheden van Somaliërs anders zijn in vergelijking met andere inwoners. Zij
Weert,
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schrijven dat de financiële positie van veel Somalische gezinnen slecht is en op korte
termijn niet te verbeteren is. Zij zijn van mening dat hierdoor een grotere afstand tot
voorzieningen ontstaat. Zij geven aan dat deelname aan door de stichting georganiseerde
activiteiten voor velen al een probleem is vanwege de eigen bijdrage die ze vragen.
De gemeenschap hoopt dat hun brief kan bijdragen aan een verdergaand positief overleg
met de Gemeente Weert en andere instellingen en voorzrenrngen.
Kanttekeningen:
De Somalische Gemeenschap Weeft heeft, zover in het archief terug te vinden is, vanaf
2011diverse gesprekken gehad met diverse ambtenaren van de Gemeente Weert en Punt
Welzijn. Tijdens deze gesprekken is meermaals gesproken over het subsidiebeleid en de
subsidieregelingen van de gemeente Weert en de mogelijkheid om hier een aanvraag voor
in te dienen. Omdat de gemeenschap nooit subsidie bij ons heeft aangevraagd, wijzen wij
hen in deze antwoordbrief nogmaals op deze mogelijkheid. De medewerker van Punt
Welzijn is bereid hen te helpen bij het indienen van een subsidieaanvraag. Ook dit is sinds
2011 meermaals met hen besproken.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
n.v.t
FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotingspost
n.v.t.
Beschikbaar bedrag

n.v.t.
COM M U NICATIE/

PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belanq?:
* Organisaties/Instellingen
Nadere specificatie : Somalische Gemeenscha p Weert

¡i. Brief
Nadere specificatie : Antwoordbrief aan Somalische Gemeenschap Weert

*

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Roel Deneer, beleidsadviseur afdeling OCSW
Extern:
Bouke Kouters, opbouwwerker Punt Welzijn
BIJLAGEN
Openbaar:

- Ingekomen brief van 11 september 2014(ingekomen op 26 september 2OI4)
- Antwoordbrief aan de Somalische Gemeenschap Weeft
Niet-openbaar:
Rapportage Somalische Gemeenschap Weert met o.a. gesprekshistorie
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Somalische Gemeenschap Weert
De heer Quasim Sid Ahmed

Florisstraat 3
6004 JG WEERT

weert, l2ìlflv.20l{
Onderwerp :

Reactie op uw brief van 11 september 2Ot4

Beste heer Quasim Sid Ahmed,
Op 26 september jongstleden hebben wij uw brief van 11 september 2OL4 ontvangen.
Hierin vraagt uw aandacht voor zaken waar u als groep Somaliërs tegenaan loopt. In deze
brief reageren wij op uw verhaal.

Overleggen
U schrijft in bovengenoemde brief dat u gesprekken heeft gehad met medewerkers van de
gemeente Weert, Vluchtelingenwerk en Punt Welzijn. U schrijft dat de sfeer altijd goed is
maar dat u de uitkomst van de gesprekken regelmatig ervaaft als frustrerend.
Geen beleid voor specifieke doelgroepen
Verder schrijft u dat de Gemeente Weert een beleid voert dat er op gericht is om iedereen
gelijkwaardig te behandelen en gelijke kansen te geven. U geeft aan dat u zich in dit
beleid kunt vinden. Uiteraard zijn wij hier blij mee.
Ons beleid is er op gericht dat wij specifieke achterstanden per persoon bekijken en niet
per groep. Om dit beleid goed te kunnen voeren is het de taak van de gemeente Weert om
te zorgen voor een plek waar mensen met vragen en problemen terecht kunnen.

De Vraagwijzer
In het kader hiervan hebben wij onder andere een informatie- en adviespunt opgericht. Dit
noemen wij de 'Vraagwijzer'. De medewerkers van de vraagwijzer zijn ondergebracht bij
Punt Welzijn. Bij de Vraagwijzer kunnen alle inwoners van Weert terecht met vragen, dus
ook de in Weert woonachtige Somaliërs. Vanuit de Vraagwijzer worden de mensen
ondersteund om tot oplossingen te komen.
Is er meer nodig, dan kan de inwoner zich melden bij de gemeente. Voor Jeugdzorg is er
het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat laagdrempelig is voor al onze inwoners. Indien
iemand werkzoekend is, kan hij of zij contact opnemen met een medewerker van de
afdeling Werk, Inkomen enZorg van de Gemeente Weert. De Gemeente Weeft doet ook
mee aan het Jeugdsportfonds. Dat betekent dat als er kinderen binnen een gezin zijn die
graag willen spoften, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, dan
zorgt dit fonds ervoor dat kinderen toch lid kunnen worden van een sportvereniging.
Mocht specifieke hulp nodig zijn, dan kan deze worden aangevraagd.

Huren van een accommodatie
Een ander middel dat wij hebben ingezet om er voor te zorgen dat mensen elkaar kunnen
ontmoeten, is de oprichting van wijk- en dorpsaccommodaties. Verspreid over de
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gemeente Weert ligt een aantal van deze wijk- en dorpsaccommodaties. De meeste
accommodaties zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door stichtingen.
Deze stichtingen zijn verantwoordelijk voor het beheer en een (kostendekkende)
exploitatie van de betreffende wijk- of dorpsaccommodatie. Dit betekent onder andere dat
iedere stichting zelf haar huur- en consumptietarieven bepaalt. De beherende stichtingen
hebben hierin vrijheid. Wij respecteren die vrijheid.

Aanvraag subsidie
Mogelijk kan de gemeente wel een subsidiebijdrage leveren aan uw stichting voor de
activiteiten die u organiseert. De gemeente geeft dan geld om bijvoorbeeld de kosten van
het huren van een accommodatie en de bijdrage per deelnemer deels te betalen. Om voor
subsidie in aanmerking te komen moet uw activiteit wel voldoen aan de voorwaarden die
in onze subsidieverordening zijn vastgelegd. Tevens zal uw st¡chting een subsidieaanvraag
bij de gemeente moeten indienen.

Wij hebben uw stichting in het verleden meermaals gewezen op de subsidieregelingen van
de gemeente Weert. Omdat u hierop nog nooit aanspraak heeft gemaakt, adviseren wij u
nogmaals van deze mogelijkheid gebruik te maken. De medewerker van Punt Welzijn is
altijd bereid u te helpen bij het indienen van een subsidieaanvraag.

Vragen/contact

.

Subsidieaanvraag

Heeft u vragen over het aanvragen van een subsidie dan kunt u contact opnemen met de
heer Twan Joosten van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Hij is telefonisch
bereikbaar via 0495- 575000 of per e-mail t.joosten@weert.nl.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een subsidie dan kunt u contact opnemen met
de heer Bouke Kouters van Punt Welzijn. Hij is telefonisch bereikbaar via 0495- 697900 of
per e-mail via b.kouters@puntwelzijn.nl

¡ Huren van een accommodatie
Voor het huren van een accommodatie kunt u terecht de diverse stichtingen die de
accommodaties beheren. Desgewenst kunnen wij u een overzicht verstrekken van de in
onze gemeente gelegen wijk- en dorpshuizen en de contactgegevens van de
beheerstichtingen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Roel Deneer van de
afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Hij is telefonisch bereikbaar via 0495575000 of per e-mail via r.deneer@weert.nl.
.

Integratie

Heeft u vragen met betrekking tot integratie dan kunt u contact opnemen met Monique
Derrez van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Zij is telefonisch bereikbaar
via 0495- 575000 of per e-mail via m.derrez@weert.nl.
Met vriendelijke
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