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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
133645 

Raadsvoorstel: 
133958 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
Onderwerp 
stand van zaken pilot Bureau Sociaal Raadslieden 
 
Geadviseerde beslissing: 
De stand van zaken met betrekking tot de pilot Bureau Sociaal Raadslieden in Albrandswaard wordt u 
ter informatie voorgelegd. 
 
 
Onderwerp 
stand van zaken pilot Bureau Sociaal Raadslieden 
 
Kennisnemen van 
De stand van zaken met betrekking tot de pilot Bureau Sociaal Raadslieden in Albrandswaard.  
 
Inleiding 
In Albrandswaard is een Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) gestart voor de periode van 1 oktober 
2012 tot en met 31 maart 2014. Het betreft een pilot. Dit biedt BSR de gelegenheid haar toegevoegde 
waarde voor Albrandswaard te bewijzen. In het geval u de pilot wilt omzetten in een structurele 
voorziening, is het van belang dat de voorziening aansluitend aan 31 maart 2014 haar 
werkzaamheden kan blijven voortzetten. Daarom willen wij u met deze informatienota alvast van de 
inhoud en de voorlopige resultaten van de voorziening op de hoogte stellen en dit met u in een 
beeldvormende carrouselvergadering bespreken.   
 
Kernboodschap 

1. BSR is een laagdrempelige voorziening voor inwoners met vragen op sociaal juridisch gebied 
(bijv. op het gebied van uitkeringen, werken, belastingen, wonen en onderwijs). Voor verdere 
informatie over de inhoud van BSR verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage. Sociaal 
raadsvrouw Marlous Kroon wil in de carrousel van 23 september 2013 graag toelichten wat 
BSR precies inhoudt; 

2. De afgelopen jaren is het aantal schuldhulpverleningstrajecten landelijk gezien door de 
economische crisis sterk toegenomen.  In Albrandswaard hebben zich in het 1e half jaar van 
2013 40 cliënten gemeld bij Plangroep voor een aanmeldgesprek in het kader van 
schuldhulpverlening. In heel 2012 waren dat 46 cliënten.  Het spreekuur van BSR is vanaf 
oktober 2012 steeds vol. BSR vormt een filter voor dure schuldhulpverleningstrajecten door 
het uitvoeren van een voorzieningencheck en door eerst in te zetten op ondersteuning door de 
vrijwilligers van de thuisadministratie. Een duidelijk causaal verband tussen de activiteiten van 
BSR en de afvlakking van het aantal schuldhulpverleningstrajecten is moeilijk aan te tonen. 
De gemeente heeft namelijk nog meer maatregelen genomen om 
schuldhulpverleningstrajecten te voorkomen, zoals het aanstellen van een poortwachter in het 
samenwerkingsverband met Ridderkerk.  
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Consequenties 
Hoewel de pilot nog niet is afgelopen, blijkt nu al dat  BSR in Albrandswaard voor de gemeente 
toegevoegde waarde heeft bij het voorkomen van dure schuldhulpverleningstrajecten.  
 
Vervolg 

· De samenwerking tussen BSR en de vrijwilligers van de thuisadministratie van SWA moet nog 
goed op gang komen. SWA heeft inmiddels voldoende vrijwilligers geworven en opgeleid, die 
voor ondersteuning van cliënten kunnen zorgen;  

· Na de carrousel van 23 september 2013 leggen wij u een raadsvoorstel voor met betrekking 
tot de vraag of BSR na 31 maart 2014 moet worden voortgezet.  

 
 
Bijlagen 

  133646: inhoud en voorlopige resultaten pilot Bureau Sociaal Raadslieden in  
  Albrandswaard  

 
 
Poortugaal,  
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,              De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

 

   
Hans Cats              drs. Hans-Christoph Wagner 
 


