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Geachte dames en heren, 

Met uw brief van 17 april 2012 heeft u op ons verzoek advies uitgebracht over ons 
concept Breed Welzijnsbeleid. Wij danken u hartelijk voor het door u uitgebrachte 
advies en geven u hieronder onze reactie op dit advies. 

Advies 
Uw advies van 17 april 2012 bestaat samengevat uit de volgende punten; 

1. u adviseert in de missie de nadruk te leggen op het bevorderen van de 
leefbaarheid en de zorg voor een goede sociale cohesie; 

2. u adviseert om in het plan meer te benadrukken dat er sprake is van een 
algemeen kaderstuk, waaraan deelplannen getoetst dienen te worden; 

3. u adviseert alle ruimte te geven aan pluriformiteit en diversiteit. Juist op die 
manier ontstaan civil society's; 

4. u adviseert de keuzemogelijkheden m.b.t de uitvoering van het beleid uit het 
beleidsplan te schrappen; 

5. u adviseert in de vervolgnota's de gewenste maatschappelijke effecten te 
benoemen; 

6. de spelregels van het nieuwe welzijnsbeleid staan volgens u al in de 
Algemene Subsidieverordening Albrandswaard en de daarbij behorende 
uitvoeringsregels. 
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(alleen volgens afspraak) 
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Reactie 
Als bijlage bij deze brief sturen wij u de meest recente versie van ons beleidsstuk. 
Deze versie wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Hieronder geven wij u puntsgewijs onze reactie op uw advies. 

1. In de missie staat in korte bewoordingen de kern van het gemeentelijke 
welzijnsbeleid. Het bevorderen van de leefbaarheid en de zorg voor een goede 
sociale cohesie zijn een onderdeel van dit beleid en staan daarom vermeld bij 
de uitgangspunten. Deze punten zijn ook voor ons van groot belang; 

2. De titel van het stuk is veranderd in 'Brede Welzijnsvisie' om te benadrukken 
dat het om een visie op hoofdlijnen gaat. In paragraaf 1 van het stuk 
benadrukken wij, dat het stuk een 'paraplu' is voor alle gemeentelijke 
ontwikkelingen op het gebied van welzijn; 

3. in de visie is opgenomen dat de gemeente Albrandswaard het 
verenigingsleven waardeert en respecteert. Ook met betrekking tot dit punt 
delen wij uw mening, dat dit in het beleidstuk goed tot uitdrukking moet komen; 

4. de organisatiescenario's met betrekking tot de uitvoering van het 
welzijnsbeleid zijn uit het stuk verwijderd. De uitgangspunten d en f van de 
Brede Welzijnsvisie hebben betrekking op de organisatievorm. Voorlopig gaan 
we uit van de bestaande organisatievorm. Eventuele veranderingen gaan altijd 
uit van 'organisatie volgt inhoud'; 

5. de missie, visie en uitgangspunten vormen, na vaststelling door de 
gemeenteraad, de kern van het welzijnsbeleid voorde komende jaren. De 
maatschappelijke effecten, die per deelterrein gelden, moeten passen binnen 
de genoemde missie, visie en uitgangspunten; 

6. het verlenen van subsidies is voor de gemeente een manier om sturing te 
geven aan het welzijnsbeleid. Dit betekent dat met name de uitvoeringsregels 
in overeenstemming moeten zijn met de Brede Welzijnsvisie. Voor zover er 
sprake is van afwijkingen, zullen de uitvoeringsregels na vaststelling van de 
Brede Welzijnsvisie moeten worden aangepast. 
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Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 
Jeannette Wijnmalen. Haar contactgegevens staan bovenaan deze brief vermeld. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Al 

de 


