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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
111194 

Raadsvoorstel: 
115202 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

 Kennis en Welzijn    
     
     

 
Onderwerp 
Brede Welzijnsvisie 
 
Geadviseerde beslissing: 

· Instemmen met de Brede Welzijnsvisie en in het bijzonder met missie, visie en uitgangspunten; 

   
 

 
 
Samenvatting: 
Met memo 104088 hebben wij u in september 2011 de startnotitie Breed Welzijnsbeleid toegestuurd. 
Aanleiding was de motie van 21 juni 2011, waarin u heeft gevraagd om een algemene herijking van 
het welzijnsbeleid. Met dit BBV sturen wij u de conceptvisie Breed Welzijn. Wij vragen u in te stemmen 
met de Brede Welzijnsvisie en in het bijzonder met de missie, visie en uitgangspunten.  
 
Proces: 

In het kader van de beeldvorming over de Brede welzijnsvisie heeft in november 2011 een thema-

avond plaats gevonden. Bij deze avond waren collegeleden, raadsleden en vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties aanwezig. Na deze bijeenkomst is de eerste conceptvisie geschreven. 

Dit concept is tijdens een informele bijeenkomst op 16 februari 2012 besproken met de 

maatschappelijke organisaties. Het college heeft officieel advies gevraagd aan de WMO-raad, het 

WWZ-beraad en de Sportstichting. Vervolgens is het stuk op 19 maart 2012 besproken in een eerste 

oordeelsvormende carrousel. Naar aanleiding van de opmerkingen in de carrousel is het stuk 

aangepast. Het aangepaste conceptstuk treft u bijgaand aan. De belangrijkste veranderingen in het 

stuk zijn: 

· De titel is veranderd van 'Breed Welzijnsbeleid in  'Brede Welzijnsvisie'. Dit is gedaan om te 

benadrukken dat het om een visie op hoofdlijnen gaat. Na vaststelling van de visie volgt op 

een aantal punten een nadere uitwerking. Deze punten zijn genoemd in paragraaf 8 ; 

· De aanleiding (probleemanalyse) voor het stuk is uitgebreid en op uw verzoek opgenomen in 

paragraaf 1 van de visie. Op die manier is de achtergrond van het stuk van het begin af aan 

duidelijk; 

· Aan het stuk is een subsidieoverzicht toegevoegd (bijlage 1), dat inzicht biedt in de rol van de 

gemeente bij de ondersteuning van het gemeenschapsleven; 

· In paragraaf 3 is een verdieping opgenomen m.b.t. de rol van Stichting Welzijn 

Albrandswaard, de Sportstichting, de gemeente en de BAR-samenwerking; 

· Onderaan blz. 8 en bovenaan blz. 9 is op uw verzoek een nadere uitleg toegevoegd van het 

begrip 'civil society'; 

· In de visie (blz. 10) is tot uiting gebracht dat de gemeente de diversiteit van het 

gemeenschapsleven waardeert en respecteert; 

· Op blz. 10 is op uw verzoek uitgangspunt g toegevoegd. Dit uitgangspunt heeft betrekking op 

de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de kwaliteit van het welzijnsbeleid. Dit 

uitgangspunt wordt onderaan blz. 13 verder uitgewerkt; 
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· In de uitwerking van uitgangspunt c (blz. 11 en 12) is het kader geschetst voor de inzet van 

vrijwilligers in Albrandswaard. Vanuit dit kader werken wij na vaststelling van de visie het 

vrijwilligersbeleid verder uit; 

· De organisatiescenario's voor de uitvoering van het welzijnsbeleid zijn uit het stuk verwijderd.   

De uitgangspunten d en f hebben betrekking op de organisatievorm. Voorlopig gaan we uit 

van de bestaande organisatievorm. Eventuele veranderingen gaan altijd uit van 'organisatie 

volgt inhoud'; 

· In paragraaf 7 is een stukje opgenomen over de samenhang van het welzijnsbeleid met de 

gezondheidszorg; 

· Het advies van de WMO-raad en de reactie van het college zijn als bijlagen aan het 

raadsvoorstel toegevoegd.   

  

Nadat u heeft ingestemd met de Brede Welzijnsvisie, maakt het college een plan van aanpak voor de 

verdere uitvoering.  

 

De Brede Welzijnsvisie dient als paraplu voor alle gemeentelijke ontwikkelingen op het gebied van 

welzijn. Als de Brede Welzijnsvisie is vastgesteld, toetsen we alle bestaande en nieuwe 

beleidsstukken op het gebied van welzijn aan de in dit stuk beschreven uitgangspunten.  

 
Doel: 

Met de motie van 21 juni 2011 heeft u gevraagd om een algemene herijking van het welzijnsbeleid, 

uitgaande van het principe 'niet kijken naar wat is, maar wat nodig is'. Daarbij heeft de raad 

aangegeven, dat in de nieuwe welzijnsvisie niet op de kwaliteit van het minimabeleid, de WWB ( Wet 

Werk en Bijstand) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) mag worden ingeboet en dat 

als uitgangspunt geldt 'organisatie volgt inhoud'.  

Albrandswaard kent op dit moment nog geen overkoepelende welzijnsvisie. Dat betekent niet dat er 

geen enkel beleid is op het gebied van welzijn, maar dat het beleid zich tot nu toe beperkt tot 

onderdelen van het welzijnsterrein (bijv. sportnota en beleid op het gebied van jeugd en jongeren). De 

motie van de raad is, samen met landelijke en plaatselijke ontwikkelingen, aanleiding om nu wel een 

Brede Welzijnsvisie vast te stellen. Met deze visie bereiken wij dat: 

· de rol van de gemeente op het gebied van welzijn duidelijker wordt; 

· duidelijk is welke afwegingen de gemeente maakt bij het verstrekken van subsidies en bij 

ombuigingsoperaties; 

· er een algemeen kader is voor de afweging in welk geval wij professionals inschakelen en in 

welk geval vrijwilligers. Dit punt wordt nog verder uitgewerkt in vrijwilligersbeleid.  

 
Betrokken belangen: 

De gemeente Albrandswaard heeft belang bij een Brede Welzijnsvisie. Deze visie dient als paraplu 

voor alle ontwikkelingen op het gebied van welzijn. De geformuleerde uitgangspunten komen in alle 

beleidstukken, die onder de paraplu vallen, terug (bijv. jeugd en jongerenbeleid,  sportnota, WMO-

beleidsplan) en geven op die manier richting aan alle onderwerpen op het gebied van welzijn voor de 

komende jaren.   

 

Ook de maatschappelijke  instellingen hebben belang bij het bepalen van een duidelijke richting voor 

de komende jaren. Zij zijn van het begin af aan bij het proces betrokken.  

 
Belangenafweging: 
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Als de gemeente geen Brede Welzijnsvisie vaststelt, dan hebben we geen paraplu voor het beleid op 

het gebied van welzijn voor de komende jaren. De huidige 'versnippering' blijft dan bestaan. Met het 

vaststellen van de visie en in het bijzonder de missie, visie en uitgangspunten ontstaat er meer 

eenheid op het gebied van het welzijnsbeleid. Deze duidelijkheid is van belang voor alle betrokken 

partijen.   

  
 
Scenario's: 
n.v.t.  
 
Scenariokeuze en resultaat: 

Wij adviseren u de Brede Welzijnsvisie en in het bijzonder de missie, visie en uitgangspunten vast te 

stellen.   
 
Communicatie: 

Afstemming met alle maatschappelijke organisaties is voor de Brede Welzijnsvisie van groot belang. 

Onder het kopje 'proces' hebben wij al gemeld hoe wij de maatschappelijke organisaties bij het maken 

van de visie hebben betrokken. Het is van belang de maatschappelijke organisaties ook bij de verdere 

uitvoering betrekken. In het plan van aanpak voor de uitvoering van de visie besteden wij bijzondere 

aandacht aan het communicatietraject. 
 
Kosten: 

Wij onderzoeken of wij (via de provincie Zuid-Holland) gratis uren van een externe adviseur (JSO) 

kunnen inzetten bij de uitwerking van het vrijwilligersbeleid.   
 
Evaluatie en controle: 
n.v.t. 
 
 
 
Bijlagen: 

•  111315: Brede Welzijnsvisie  

•  113234: subsidieoverzicht Brede Welzijnsvisie  

•  113942: Adviesaanvraag beleidsplan breed welzijn  

•  114889: advies Breed Welzijn  
 

 
Poortugaal, 22 mei 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


