Bijlagen
Proeftuinen
1. SPOC visie nieuwe stijl: nieuw dienstverleningsconcept SPOC-park.
De gebruikers van het SPOC-complex hebben zich verenigd in een kerngroep. Op basis van de
visie SPOC Nieuwe Stijl hebben zij een aantal actiepunten benoemd die in het kader van de
proeftuin worden opgepakt.
Dat is onder meer het upgraden van het middenterrein tussen sporthal De Lange Slag, De
Capellenborg en kindercentrum De Bieënkorf. Tevens is het plan om tot een gezamenlijke
beweeg methodiek te komen die zowel in de kinderopvang, het verenigingsleven en het
gymonderwijs wordt toegepast. In het najaar starten de eerste bijeenkomsten. Daarnaast werken
zij aan een gastvrijheidsconcept en een concept voor de toekomst van het SPOC-park. Zij zijn
graag deelnemer in de gesprekken rondom de komst van het basisonderwijs. Een ontwikkeling
die zij omarmen en waar zij kansen zien.

2.Ondersteuning leefbaarheidsprojecten kleine kernen: behoud en versterking van leefbaarheid in
kleine kernen door nieuwe samenwerkings-concepten te ontwikkelen (met de focus op
ondersteuning bij innovatie).
In veel kleine kernen hebben Plaatselijk Belangen het initiatief genomen om een visie op te stellen
om de leefbaarheid te versterken in hun gemeenschap. Plaatselijk Belangen geven aan veel zelf te
kunnen, maar hebben soms tijdelijk ondersteuning (specifieke deskundigheid of extra capaciteit
op proces) nodig. Vanuit de Manifestgroep bekijken we per verzoek of en hoe we deze vraag
kunnen ondersteunen.

3. Eén agenda voor Olst-Wijhe: ontlasten van verenigingen en vrijwilligersorganisaties in het
bijhouden van hun eigen agendafunctie en samenwerking bevorderen.
Er is een breed draagvlak onder ondernemers, toeristische sector, media, verenigingen en
vrijwilligersorganisaties om hiermee aan de slag te gaan. Er zijn eenmalige en structurele
middelen nodig om dit op te gaan pakken. Een werkgroepje is aan de slag om begroting en
dekking rond te krijgen. Inmiddels gloort er perspectief. Vanuit het werkbudget van de
Manifestgroep, de dorpsarrangementen, de leverancier van de digitale agenda en door een
gecombineerde inzet van middelen hopen we op korte termijn een go te geven. Voor de
volledige dekking voor de jaren 2020 en 2021 wordt nog een beroep gedaan op
subsidieregelingen. Daarna is de ambitie om de dekking rond te krijgen vanuit de deelnemende
organisaties. U wordt op de hoogte gehouden.

4. Versterking bestuurlijk kader/ontlasting verenigingen en vrijwilligersorganisaties van structurele
taken waar moeilijk vrijwilligers voor te vinden zijn: kwetsbaarheid verminderen als het gaat om
de structurele taken binnen verenigingen en vrijwilligersorganisaties. ( Corveetaken ; moet
gebeuren, maar het is lastig om daar vrijwilligers voor te werven en te behouden.)
Een aantal zaken is nu opgepakt (bijv. vertrouwenspersoon, beleid m.b.t. VOG), maar verdere
ontwikkeling is nog nodig. Binnen deze proeftuin wordt ook onderzocht hoe je
vrijwilligersinitiatieven zonder rechtspersoon gemakkelijker kunt faciliteren. Dit is een belangrijke
proeftuin waarbij het doel is om zoveel mogelijk verenigingen en vrijwilligersorganisaties te
betrekken bij de uitwerking daarvan en waarbij de oplossingen in principe voor iedere vereniging
of organisatie relevant zijn.
We willen voorkomen dat voor ieder initiatief weer een nieuwe rechtspersoon in het leven
geroepen wordt. Daarnaast denken we ook aan ondersteuning bij financiële en
ledenadministratie, verwerving van fondsen en subsidies, etc.

5.LAB XL: vrijwilligersorganisaties en verenigingen hebben veel te maken met wet- en regelgeving
(o.a. gemeentelijke regelgeving) die als een extra last worden ervaren en voor extra kopzorgen,
omdat de deskundigheid ontbreekt of onduidelijkheid wordt ervaren. De gemeente en
verenigingen/vrijwilligersorganisaties willen met elkaar op zoek naar nieuwe vormen van
samenwerking, waarin gezocht wordt naar oplossingen voor genoemde problematiek.
Wij willen graag bij gemeentelijk beleid aan de voorkant betrokken worden, zodat de expertise
en kennis die er in de gemeenschap is daarbij ingezet wordt.
Vanwege de coronacrisis is deze proeftuin in de planning doorgeschoven.
Hoewel het verzoek van de kerngroep SPOC om betrokken te worden bij de huisvesting van het
basisonderwijs op het SPOC al een voorbeeld is van een dergelijk LAB XL.

