
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
- 
19 juni 2012 
Brede Welzijnsvisie 
Het college 
115926 
 
 
 
Samenvatting 
Op 22 mei 2012 hebben wij u onze concept Brede Welzijnsvisie toegestuurd. 
Inmiddels hebben wij advies ontvangen van het Wonen-Welzijn-Zorgberaad 
Albrandswaard. Met dit memo sturen wij u het advies en onze reactie daarop.  
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 22 mei 2012 hebben wij u onze concept Brede Welzijnsvisie toegestuurd. Dit stuk 
staat gepland voor de carrouselvergadering van 25 juni 2012.  
 
Inmiddels hebben wij advies ontvangen van het Wonen-Welzijn-Zorgberaad 
Albrandswaard. Met dit memo sturen wij u het advies en onze reactie daarop. Wij zijn 
van mening, dat het advies geen aanleiding geeft om onze concept Brede 
Welzijnsvisie aan te passen.  
 
Wij vertrouwen erop, dat wij u hiermee voldoende hebben ingelicht.  
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,   de burgemeester, 

 
    
Hans Cats   mr. Harald M. Bergmann 
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A I b r a n d s w a a r d 

Wonen-Welzljn-Zorgberaad 
Albrandswaard 

Aan het College van Burgemeester en 
Wethouders gemeente Albrandswaard ^ ^ o s S ^ s 
PostbUS 1000 3102 GA SCHIEDAM 

3160 GA RHOON T oio 427 83 70 
F 010 471 93 79 

wwzberaad@argoszorggroep.nl 

Schiedam, 24 mei 2012 
Ret: CvdK/IM/wwz-beraad/12-001 

Betreft: Advies inzake Breed Welzijnsbeleid 

Geacht College, 

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 7 maart 2012 en de door ons ontvangen 
aangepaste versie van april 2012, doen wij u bijgaand ons advies toekomen inzake het 
Breed Welzijnsbeleid van de gemeente Albrandswaard. 

Concept Breed Welzijnsbeleid 
Het concept Breed Welzijnsbeleid is besproken in de vergadering van het WWZ-
Beraad van 24 april 2012. 

Geplaatst in het tijdsbeeld, vormt het document een goede basis, maar het is geen 
visiedocument. De definitie van welzijn volgens Houben is een goed vertrekpunt. Maar 
hoe richt je als gemeente het welzijnsbeleid in zonder schotten te plaatsen? Immers, 
integratie is van groot belang voor het slagen van het beleid. Vragen zijn: hoe moet 
worden omgegaan met preventie? Wil men hier de zelfredzaamheid bevorderen en het 
eigen initiatief stimuleren? Wat kan worden besteed aan het uitvoeren van zaken? Zal 
er sprake zijn van een verschuiving van nu door de gemeente uitgevoerde taken naar 
de burger? 

Er is veel samenhang met de WMO, waardoor het niet aan te geven is hoe bij een ver
anderende vraag zaken moeten worden geregeld. Het beleid spreekt over het aanbod, 
waardoor er geen rekening wordt gehouden met de veranderende vraag uit de samen
leving. 

Indien uitgegaan wordt van het bevorderen van eigen initiatief en zelfredzaamheid van 
de burger en van aanbodsgericht naar vraaggericht, dan moet het woord "aanbod" ge
meden worden. Het zou omgebogen kunnen worden naar bijv. "ingaan op specifieke 
en/of veranderende vraag". 
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A Ibrandswaard 

Het WWZ-Beraad adviseert de gemeente zich eerst te richten op de onduidelijkheden 
van de toekomstige ontwikkelingen, voordat verder gegaan kan worden met de wel-
zijnsvisie. Pas als er landelijk meer duidelijkheid is over het beleid op de terreinen 
WMO en AWBZ kunnen de uitgangspunten scherp geformuleerd worden en kan be
staand en nieuw welzijnsbeleid hierop afgestemd worden. 

Het WWZ-Beraad hoopt u met dit advies van dienst te zijn geweest en wacht uw reac
tie met belangstelling af. 

A Met vriendelijke groet, 

^h\d^lla 'T 
C. van der Kaaden, 
voorzitter 
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Geachte dames en heren, 

Met uw brief van 24 mei 2012 heeft u op ons verzoek advies uitgebracht over onze 
concept Brede Welzijnsvisie. Wij danken u hartelijk voor het door u uitgebrachte advies 
en geven u hieronder onze reactie op dit advies. 

Advies 
Uw advies van 24 mei 2012 bestaat samengevat uit de volgende punten; 

1. het document is volgens u, geplaatst in het tijdsbeeld, een goede basis, maar 
geen visiedocument; 

2. er is nog te veel onduidelijk op het punt van uitvoering van zaken, zoals met 
betrekking tot preventie, ontschotting en stimulering van eigen initiatief van 
burgers; 

3. u adviseert ons eerst scherpe standpunten te formuleren met betrekking tot de 
(onduidelijke) toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de WMO en de 
AWBZ en pas daarna het bestaande en nieuwe welzijnsbeleid daarop af te 
stemmen. 

Reactie 
Hieronder geven wij u puntsgewijs onze reactie op uw advies. 

1. naar onze mening is er wel degelijk sprake van een visiedocument. Het 
document bestaat uit missie, visie en uitgangspunten en dient als paraplu voor 
alle gemeentelijke ontwikkelingen op het gebied van welzijn voor de periode 
van 2012-2015; 

Overig: 

(alleen volgens afspraak) 

Maandag t/m vrijdag: 

09.00 -16,30 uur 
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2. er is inderdaad nog veel onduidelijk op het gebied van uitvoering van zaken. 
Het visiedocument gaat over het 'wat'. Na de vaststelling van met name 
missie, visie en uitgangspunten door de raad, maken wij een plan van aanpak 
voor de verdere uitvoering van de Brede Welzijnsvisie. In dit plan staat het 
'hoe' centraal; 

3. wij beseffen dat de Brede Welzijnsvisie nauw samenhangt met de toekomstige 
ontwikkelingen op het gebied van de WMO en AWBZ. In paragraaf 1 van de 
visie is echter aangegeven waarom het van belang is om de visie nu vast te 
stellen en niet te wachten op de ontwikkelingen rondom de WMO en de 
AWBZ. 

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 Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemaefeter. 

O-

Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
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