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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Onlangs zijn nieuwe huurafspraken met het NRIJ gemaakt over het Jongerencentrum 
Albrandswaard (hierna JCA). Hierbij is overeengekomen het centrum nog tenminste 5 
jaar open te houden met een gereduceerd huurtarief. Op d.d. 13 mei 2013 hebben wij 
u hierover per memo geïnformeerd.  
 
De dagelijkse leiding binnen het JCA ligt in handen van de beheerder, welke sinds 1 
januari 2012 in dienst is van de Stichting Welzijn Albrandswaard (hierna SWA). Na de 
overname van het jongerenwerk (en tevens de beheerder van het JCA) is de SWA nu 
ook bereid de verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van het JCA over 
te nemen.  
 
Onze ambitie is het JCA de komende jaren te ontwikkelen naar een multifunctioneel 
jeugd- & recreatiecentrum. SWA vervult in de huidige praktijk een belangrijke rol bij het 
leggen van multifunctionele verbindingen en is een linking pin tussen onder andere 
bewoners, ondernemers, professionals, stichtingen, verenigingen en sociëteiten. SWA 
is daarmee een uitermate geschikte partij om het JCA te ontwikkelen naar een 
multifunctioneel jeugd- & recreatiecentrum.   
 
Door de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het beheer & exploitatie naar de 
SWA zal de stichting zorgdragen voor het beheer, de efficiënte besteding van de 
gegenereerde inkomsten en de administratie daarvan. SWA zal vervolgens bij de 
jaarlijkse verantwoording richting de gemeente de jaarrekening van het JCA 
overleggen. Hierdoor ontstaat in toenemende mate inzicht in inkomsten en uitgaven en 
wordt de financiële huishouding van het JCA transparanter.  
 

De gemeenteraad       
- 
24 mei 2013 
Jongerencentrum Albrandswaard 
Het college 
129476 
- 
- 

 Paraaf Datum 
Controller   
Directie   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vervolg pagina 
 
Met de SWA zijn inmiddels resultaatgerichte afspraken gemaakt over de uit te voeren 
werkzaamheden en de te realiseren doelen. Wij zijn ervan overtuigd hiermee een 
goede stap te hebben gezet in de ontwikkeling van deze accommodatie en de 
versterking van de maatschappelijke functie.  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats Ger J. van de Velde – de Wilde 
 


