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 3 PROGRAMMAPLAN 
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Programma 3 Kennis & Welzijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Missie 
De herkenbaarheid van onze dorpen zien wij niet alleen terug in de stedenbouwkundige kenmerken, maar ook in de 
manier waarop de Albrandswaardse samenleving is georganiseerd en vormgegeven. Wij bouwen aan onze vitale 
leefgemeenschap is onze missie.  
 
3.2 Achtergrond 
Kennis en Welzijn zijn belangrijke thema’s, die niet alleen de gemeente, maar ook onze burgers bezighouden. Een 
school voor voortgezet onderwijs, hulp in de huishouding, een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten of 
mogelijkheden voor maatschappelijke deelname door mensen met een beperking of een uitkering. Allemaal belangrijke 
zaken voor burgers, zij hebben hier immers dagelijks mee te maken en constateren dat dingen goed en soms wat 
minder goed gaan. 
 
3.3 Speerpunten  
 
 
3.3.1 Educatieve agenda 
 
Wat willen we bereiken? 
De kinderen uit Albrandswaard halen, voor zover dat in hun vermogen ligt, een startkwalificatie 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en 

inzet in FTE 
- Ontwikkelen van een visie brede 
school 
- Realiseren ZAT (Zorg Advies Team) 
op iedere school 
- Realiseren ZAT (Zorg Advies Team) 
0-4 jarigen 
- Opnemen ZAT (Zorg Advies Team) 
en GOSA (Gemeentelijke Organisatie 
Sluitende Aanpak) in CJG (Centrum 
voor Jeugd en Gezin) 
- Gericht aanbieden 
Schoolmaatschappelijk werk 

- mei 2011 
 
- Gerealiseerd 
 
- Gerealiseerd 
 
- Oktober 2011 
 
 
 
- Vanaf september 
2011  

95% van de jongeren 
haalt in 2014 een 
startkwalificatie 
( In 2009 was dit volgens 
de RMC gegevens 91 %) 

€ 383.000 
 
2,5 FTE 

 
 
 
 
 
 
 

 

In dit programma gaat het om sociale contacten, hoe mensen 
met elkaar omgaan en maatschappelijke participatie. 
Sociale samenhang en leefbaarheid is belangrijk voor onze 
burgers. Iedere burger van jong tot oud, van rijk tot minder 
bedeeld, mobiel of minder mobiel, allemaal kunnen zij samen 
met ons bijdragen aan het versterken van het fundament van de 
Albrandswaardse gemeenschap. 
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3.3.2 Leerlingenvervoer       
 
Wat willen we bereiken? 
Het verbeteren van het leerlingenvervoer door het bieden van maatwerk 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en 

inzet in FTE 
- Gesprekken voeren met ouders over 
de behoefte 
- Aanpassen verordening 
- Aanbesteden leerlingenvervoer 

- Maart, April, 2011 
 
- Mei 2011 
- Juni 2011 
 

Een 8 bij het 
klanttevredenheid 
onderzoek 

€ 174.000 
Incl. 0,2 FTE 

 
 
 
3.3.3 Voortgezet onderwijs 
 
Wat willen we bereiken? 
Het verruimen van het aanbod Voortgezet Onderwijs naar een volwaardige school 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en 

inzet in FTE 
Onderzoek naar de behoefte van een 
volwaardige school op het gebied van 
Voortgezet Onderwijs in 
Albrandswaard 

- Juni 2011 in college 
- September ter 
kennisgeving aan de 
raad 

Een representatief 
onderzoek waarbij 
minimaal 30% van 
uitgezette enquêtes retour 

0.05 FTE 

 
 
 
3.3.4 Criteria/Regels nieuwe subsidieverordening 
 
Wat willen we bereiken? 
Het leveren van een bijdrage aan het versterken van een vitale leefgemeenschap en het vergroten van 
maatschappelijke deelname. 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en 

inzet in FTE 
- Een transparante 
subsidieverordening maken 
- Uitvoeringsregels voor het verlenen 
van subsidie op de diverse 
beleidsterreinen opstellen 
- Vaststellen subsidieplafond 
- Verlenen subsidie 
- Evalueren subsidiejaar 2011 

 
 
- Eind 2010 
 
 
- januari 2011 
- Geheel 2011  
- April/mei 2012 

Het realiseren van de 
beleidsdoelstellingen op 
de diverse 
beleidsterreinen.  
Het realiseren van de 
prestatieafspraken met de 
gesubsidieerde 
instellingen 

0.5 FTE 
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3.3.5 Actieprogramma sport 
 
Wat willen we bereiken? 
Het gelijk houden van de sportparticipatie 
(Accommodaties en openbaar gebied: zie programma Buurt en Buitenruimte) 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en 

inzet in FTE 
- laten vaststellen van het 
actieprogramma op basis van de notitie 
“sport en bewegen”  
- Sport bereikbaar houden voor 
iedereen 
- Gezonde sportverenigingen 
behouden 
- Verbindingen behouden en realiseren 
tussen sport en onderwijs 

- februari 2011 Percentage inwoners 16 
jaar en ouder dat voldoet 
aan de beweegnorm 
houden op 66,5% 
(gezondheid enquête 
GGD) 

€ 115.000 
Incl. 0.8 FTE 

 
 
3.3.6 Beleidsplan Werk en Bijstand (WWB) 
 
Wat willen we bereiken? 
Het bieden van een inkomensvoorziening voor mensen die niet over andere inkomensbronnen 
kunnen beschikken om te voorzien in kosten voor levensonderhoud 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en 

inzet in FTE 
- Het plaatsen van mensen bij 
bedrijven door de regisseur werk  
- Organiseren van re-
integratieactiviteiten 
 
 
- Actief de plaatselijke ondernemers 
benaderen om mensen “uit de 
kaartenbak te plaatsen” 
- Verlenen van (bijzondere) bijstand 

- April 2011 
 
 
 
 
 
- Proef januari tot juni 
2011 

- 1 januari 2010: +/- 320 
mensen in de bijstand 
waarvan 100 uit Delta. 
Streven: terugbrengen 
naar 250 mensen eind  
2012 
 

€ 1.232.000 
Incl. 6 FTE 
(“exclusief 
uren inzet 
wethouder”) 
 
€ 32.000 
 
 

 
 
3.3.7 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 
 
Wat willen we bereiken? 
Het voorbereiden en plaatsen van alle mensen die in de taakstelling van het rijk zitten (in BAR 
verband) 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en 

inzet in FTE 
- Opstarten regiebureau 
 
- Afsluiten contracten met WSW 
bedrijven 

- Eind 2010 
 
- Eind 2010, begin 
2011 

Realiseren 40 plaatsen 
 

€ 136.000 
Incl. 2 FTE 
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3.3.8 Gezondheidsbeleid A 
 
Wat willen we bereiken? 
Integrale benadering van het thema gezondheid met als doel het bevorderen van de gezondheid van 
de bewoners in Albrandswaard 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en 

inzet in FTE 
- De aandachtsgebieden in beeld te 
brengen door middel van een 
interactief proces met lokale en 
regionale partners  
 
- Opstellen conceptnota 
 
- Vaststellen nota door de raad 

- 3e kwartaal 2010 
 
 
 
 
- Januari 2011 
 
- april 2011 

Het percentage inwoners 
van 16 jaar en ouder met 
een matig of slecht 
ervaren gezondheid 
terugbrengen onder de 10 
% (gezondheids-enquête 
GGD) 
 

€ 393.000 
incl. 0.15 
FTE 

 
 
 

 
 
 
3.3.9 Gezondheidsbeleid B 
 
Wat willen we bereiken? 
Integrale benadering van het thema gezondheid met als doel het bevorderen van de gezondheid van 
de bewoners in Albrandswaard 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en 

inzet in FTE 
- Verbeteren van de sociale cohesie 
- Tegengaan van eenzaamheid 
- Bevorderen van een gezonde leefstijl 

2012 en volgend Het percentage inwoners 
van 16 jaar en ouder met 
een matig of slecht 
ervaren gezondheid 
terugbrengen onder de 10 
% (gezondheids-enquête 
GGD) 

€ 393.000 
incl. 0.15 
FTE 
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3.3.10 Actieagenda Jeugdbeleid 
 
Wat willen we bereiken? 
Het op peil houden van voorzieningen en activiteiten voor de jeugd van Albrandswaard op basis van 
de thema’s in de vastgestelde nota jeugdbeleid 
Veilig opgroeien;  Gezond opgroeien; Prettig opgroeien; Leergierig opgroeien; Prettig wonen en 
werken 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en inzet 

in FTE 
- het in stand houden van de 
voorzieningen voor jongeren waar zij 
elkaar kunnen ontmoeten en 
activiteiten kunnen organiseren;  
- Het voorzien in jongerenwerk wat 
aansluit bij de behoefte om jongeren 
te begeleiden in hun pad naar 
volwassen worden. 
- Nieuwe afspraken voor toekomst 
jongerenwerk vastleggen in een 
prestatieovereenkomst voor 2012 en 
verder 
- Het verbeteren van de 
betrokkenheid van de jeugd bij hun 
leefomgeving 
 
- Het beter bekend maken van alle 
activiteiten voor minder validen in de 
gemeente en de regio 

 
 
 
 
 
 
 
 
December 2011 
 
 
 
2012 
 
 
Mei 2011 
 

In iedere kern 1 
jongerenvoorziening met 
een openbaar karakter 
 
 
 
 
 
Zie 
prestatieovereenkomst 
 
 
 
- 2 politieke discussies 
met een jeugdforum in 
2012 
- structurele presentatie 
van de activiteiten via de 
website van de gemeente 

Jongerencentrum 
€ 146.000 
En Jongerenwerk 
Algemeen 
€ 307.000 
Incl. 1.1 FTE 

 
 
3.3.11 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Draagkrachtbeginsel 
 
Wat willen we bereiken? 
Het bevorderen dat inwoners van Albrandswaard  zelfstandig en zelfredzaam zijn en deel nemen aan 
de samenleving 
 
Wat gaan we doen Wanneer is het klaar Wat is het streven Kosten en 

inzet in FTE 
- verordening zo aanpassen dat 
financieringsmethodiek er op gericht is 
dat: * de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen 
 * de middelen beschikbaar 
blijven voor hen die het echt nodig 
hebben 
 * er een efficiënt 
voorzieningenniveau geboden wordt 
aan de belanghebbenden die hier op 
aangewezen zijn 

November 2010 Binnen de begroting een 
efficiënt 
voorzieningenniveau 
behouden 

€ 1.355.000 
Incl. 3.7 FTE 
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3.4 Functieoverzicht 
 
421 Onderwijshuisvesting openbaar onderwijs 
422 Onderwijs bijzonder onderwijs 
423 Onderwijshuisvesting bijzonder onderwijs 
441 Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs 
480 Leerplicht, educatieve agenda, Leerlingenvervoer, schoolzwemmen, tijdelijke 

onderwijsgebouwen 
482 Volwasseneducatie 
510 Bibliotheek 
511 Muziekonderwijs 
530 Sportbeleid 
610 Sociale zaken 
611 Werkgelegenheid, bijstand 
614 Minima 
620 Maatschappelijke werk, Ouderen 
621 Nieuwkomers 
622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
623 Participatie 
630 Sociaal Cultureel werk, Jeugd en Jongeren 
641 Zorgcentra 
650 Kinderopvang, Peuterspeelzalen 
652 Wet Voorziening Gehandicapten 
714 Gezondheidszorg 
715 Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
 
 
 
 
3.5 Kennis en Welzijn; Wat mag het kosten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baten 
en 
lasten soort lasten 

werkelijk 
2009 

begroot 
2010 

begroot  
2011 

begroot 
2012 begroot  

2013 
begroot 
 2014 

Lasten Externe 11.291.897 12.521.274 12.814.455 12.799.349 12.831.074 12.873.385 
  Interne 1.287.694 1.044.459 1.066.348 1.085.737 1.085.737 1.085.737 
  Kapitaal 1.549.115 1.530.823 1.602.790 1.518.453 1.466.478 1.417.730 
  Reserves 116.265 20.872 114.679 114.679 114.679 114.679 
 Voorzieningen 42.159 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 
Totale Lasten 14.287.128 15.138.428 15.619.272 15.539.218 15.518.968 15.512.531 
Baten Externe 4.964.354 5.737.258 5.574.713 5.139.824 5.117.410 5.118.458 
 Reserves 588.852 252.849 65.024 65.024 65.024 65.024 
Totale Baten 5.553.206 5.990.107 5.639.737 5.204.848 5.182.434 5.183.482 
Totaal Exploitatie   -8.733.922 -9.148.321 -9.979.535 -10.334.370 -10.336.534 -10.329.049 
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3.6 Investeringen 
 
Wat gaan we doen Waarom gaan we het doen? Wat kost het? Voorbereiding Realisatie oplevering 
Nieuwbouw 
Wegwijzer 

De bouw van een nieuwe 
Klepperwei maakt 
verplaatsing/nieuwbouw 
noodzakelijk 

€ 1.900.000 2e en 3e 
kwartaal 2011  

Augustus 2012 
tot juni 2013 

1 juni 2013 

Jongerencentrum 
Albrandswaard 

Wij willen 1 openbaar 
jongerencentrum in 
Albrandswaard. Het huidige 
centrum past niet in de plannen 
van het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde 
waardoor nieuwbouw 
noodzakelijk is 

€ 755.000 Juni 2011 tot 
december 
2011 

Augustus 2012 
tot mei 2013 

1 juni 2013 

Nieuwbouw 
gezondheidscentrum 
en CJG 

De gemeente is verplicht een 
Centrum voor Jeugd en Gezin te 
hebben per 1 januari 2012 

1.400.000 2010 Van oktober 
2010 tot juni 
2011 

1 oktober 
2011 

 
 
 


