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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Onderwerp 
Toetsing van bestaande beleidsnota’s aan de Brede Welzijnsvisie  
 
Kennisnemen van 
de uitkomsten van de toetsing van de bestaande beleidsplannen op het gebied van 
welzijn, onderwijs en sport aan de Brede Welzijnsvisie. Deze uitkomsten zijn 
opgenomen in de bijlage bij dit memo.  
 
Inleiding 
Op 3 juli 2012 heeft u de Brede Welzijnsvisie vastgesteld, die geldt voor de periode 
van 2012 tot en met 2015. Na uw vaststelling is een plan van aanpak opgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van de Brede Welzijnsvisie. Eén van de onderdelen van de 
uitvoering betrof het toetsen van bestaande (deel)beleidsplannen op het gebied van 
welzijn, onderwijs en sport aan de Brede Welzijnsvisie. Mochten deze beleidsplannen 
van de Brede Welzijnsvisie afwijken, dan is het de bedoeling de nota’s in 2013 en 2014 
geleidelijk ter aanpassing aan u voor te leggen.   
 
Met dit memo informeren wij u over de uitkomsten van de bovengenoemde toetsing.  
 
kernboodschap 
Uit de toetsing is gebleken dat Albrandswaard geen (deel)beleidsplannen op het 
gebied van welzijn, onderwijs en sport heeft, die rechtstreeks  in tegenspraak zijn met 
de Brede Welzijnsvisie. Er zijn wel accentverschillen, maar die verschillen zijn niet zo 
groot, dat wij de desbetreffende (deel)beleidsplannen daarvoor op korte termijn aan u 
moeten voorleggen.  
 
In alle getoetste (deel)beleidsplannen staat de zelfredzaamheid van de burger voorop 
en zet de gemeente haar beleid in ter ondersteuning van kwetsbare burgers. Bij het 
regulier vernieuwen van de nota’s  komt meer nadruk te liggen op de gemeentelijke 
regierol en op de inzet van vrijwilligers. Op dit moment wordt het vrijwilligersbeleid, dat 
ook onderdeel is van de uitvoering van de Brede Welzijnsvisie, verder uitgewerkt.  
 
Verdere informatie over de toetsing van de (deel)beleidsplannen aan de Brede 
Welzijnsvisie vindt u in de bij dit memo gevoegde bijlage.  
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Consequenties 

 De huidige (deel)beleidsplannen op het gebied van welzijn, onderwijs en sport 
vormen geen belemmering voor het uitvoeren van de Brede Welzijnsvisie.  

 
Vervolg 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid. 
 
Bijlagen 

1. Toetsing beleidsnota’s op het gebied van welzijn, onderwijs en sport aan de 
Brede Welzijnsvisie.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

              
 
Hans Cats Ger J. van de Velde- de Wilde 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toetsing beleidsnota’s op het gebied van welzijn, onderwijs en sport aan Brede Welzijnsvisie 

 

Op 3 juli 2012 heeft de raad de Brede Welzijnsvisie vastgesteld. Daarmee heeft de gemeente 
Albrandswaard een overkoepelende visie op het gebied van welzijn voor de periode van 2012 tot en 
met 2015.  
 
In het plan van aanpak voor het uitvoeren van de Brede Welzijnsvisie is opgenomen, dat we de 
bestaande (deel)beleidsplannen toetsen aan de Brede Welzijnsvisie en zo nodig in overeenstemming 
brengen met deze visie. De eventuele aanpassingen vinden geleidelijk plaats in 2013 en 2014.  
 
Hieronder is het resultaat opgenomen van de toetsing van de bestaande beleidsnota’s op het gebied 
van welzijn, onderwijs en sport aan de Brede Welzijnsvisie. 
 
Uitgangspunten Brede Welzijnsvisie  

 
De uitgangspunten van de Brede Welzijnsvisie, waaraan we de bestaande beleidsnota’s toetsen zijn: 

a) De burgers van Albrandswaard zijn zelfstandig en zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen 
van hun problemen; 

b) De gemeente zet haar beleid in ter voorkoming van onbalans op de 5 levensdomeinen en blijft 
vangnet voor burgers, die in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen of dreigen te komen. 
We besteden bijzondere aandacht aan zorgmijders (‘outreachend’ werken); 

c) De gemeente bevordert dat wij altijd kiezen voor de meest laagdrempelige inzet van mensen 
en middelen. We bevorderen dat de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers aan de ene kant 
en professionals aan de andere kant in evenwicht is; 

d) De gemeente voert regie op het gebied van welzijn en voert dus niet zelf uit. De 
verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn ligt bij de burgers zelf; 

e) Er is sprake van sociale samenhang tussen de burgers van Albrandswaard onderling en 
binnen de wijken van Albrandswaard. Burgers zijn betrokken bij hun eigen omgeving en 
spreken elkaar aan. Als burgers elkaar willen ontmoeten, regelen zij dat zelf; 

f) Integraal werken en resultaatgerichtheid staan in het welzijnsbeleid centraal; 
g) De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit op het gebied van welzijn. Kwaliteit is een 

onderdeel van resultaatgerichtheid en staat in het teken van het maatschappelijk effect.  
 
 
Nota gezondheidszorg 2006-2010 

 De gemeente is wettelijk verplicht een nota gezondheidszorg te hebben. De laatste nota gold 
tot en met 2010; 

 Er komt een korte nieuwe nota voor Albrandswaard met waarschijnlijk een looptijd van 2 jaar; 
 Half 2013 worden de resultaten van de gezondheidsmonitor van de GGD bekend. Deze 

resultaten nemen we mee in de nieuwe nota gezondheidszorg; 
 De nieuwe nota gezondheidszorg sluit aan bij de Brede Welzijnsvisie. De volgende 

onderwerpen komen in de nota zeker terug: 
a) Aandacht voor ‘outreachend’ werken; 
b) Aandacht voor kwetsbare groepen; 
c) Aandacht voor de vraag wat er door professionals moet worden gedaan en wat er aan 

vrijwilligers kan worden overgelaten; 
d) Afwijking van de Brede Welzijnsvisie: inspecteur volksgezondheid is wettelijk  gezien 

verantwoordelijk voor de kwaliteit, niet de gemeente.  
 
 



Sportnota 2010-2014 
 Doelen van de sportnota: 

a) Bevorderen van sociale samenhang en participatie; 
b) Bevorderen van zinvolle tijdsbesteding; 
c) Bevorderen van de volksgezondheid; 

 
 Bij de uitvoering van de bovenstaande doelen is van belang dat: 

a) burgers zelf verantwoordelijk zijn voor sportuitoefening; 
b) gemeente een stevige helpende hand biedt bij beperkingen; 
c) contributie geen beperking mag zijn voor sportbeoefening; 
d) deskundigheid van vrijwilligers wordt bevorderd.  
De conclusie is dat de huidige sportnota in principe binnen de Brede Welzijnsvisie past. Er zijn 
geen afwijkingen. In een nieuwe sportnota is het wel aan te raden om de uitgangspunten van 
de brede welzijnsnota wat scherper te benoemen zodat het duidelijk(er) is wat het kader voor 
de nieuwe sportnota is.  

 
 In 2014 zou het traject voor het opstellen van een nieuwe sportnota moet worden opgestart. 

Dit is wel afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in de prioritering van de 
werkzaamheden in de nieuwe organisatie. In een nieuwe sportnota moet in elk geval de 
nadruk liggen op:  
a) Eigen verantwoordelijkheid van inwoners en sportverenigingen; 
b) Regierol van gemeente in plaats van faciliterende rol; 
c) Op een andere manier inzetten van de gemeentelijke subsidie (bonussysteem); 

 
Senioren en Gehandicaptennota 2005 

 nota is van 2005, dus voor de invoering van de WMO; 
 keuzevrijheid van de burger staat centraal, maar dit kan op gespannen voet staan met het 

principe dat we altijd kiezen voor de meest laagdrempelige inzet van mensen en middelen; 
 nota moet in samenhang worden gezien met beleid m.b.t. huishoudelijke hulp en met 

gezondheidsnota; 
 Nota is in principe niet in strijd met de Brede Welzijnsvisie. Nota spreekt (beperkt) over: 

a) Rol van vrijwilligers; 
b) Opbouw van vrijwilligersvacaturebank; 
c) Ondersteuning van mantelzorg als taak van de gemeente; 
d) Nadruk op wijk- en dienstencentrum. Dit is alleen nog actueel in de vorm van een 

ontmoetingsplek, waar activiteiten worden georganiseerd en vrijwilligers in de wijk bij 
elkaar komen; 

e) Nadruk op flankerend ouderenbeleid. De gemeentelijke subsidie op dit beleid is per 1 
januari 2014 zo goed als volledig afgebouwd; 

f) Levensloopbestendig maken van woningen. Op dit punt is de decentralisatie AWBZ van 
belang.  

 Aanpassing van de nota is niet op korte termijn noodzakelijk. Het is logischer de nota pas aan 
te passen als de BAR-samenwerking per 1 januari 2014 tot stand is gekomen. 

 
Jeugd en Jongerennota 2009-2013 

 Deze nota heeft geen betrekking op een wettelijke taak; 
 De nota sluit al goed aan bij de Brede Welzijnsvisie, hoewel het principe van regie nog beter 

kan worden verwoord. Er staat nu nog te vaak dat de gemeente bepaalt en uitvoert; 
 De jeugd en jongerennota wordt naar verwachting in 2014 herzien in BAR-verband; 

 



Integrale Veiligheidsnota 
 is net vastgesteld en voldoet aan de uitgangspunten van de Brede Welzijnsvisie: 

a)  inwoners betrekken; 
b) gemeente voert regie; 
c) bevorderen van sociale samenhang (bijv. in samenwerking met woningbouw); 
d) benoeming van maatschappelijke effecten. 

 ‘Afwijking’ van Brede Welzijnsvisie: wettelijke taken, zoals politie en brandweer kunnen niet 
altijd met vrijwilligers worden uitgevoerd; 

 Aandachtspunten: 
a) Waar ligt de grens tussen professionals en vrijwilligers; 
b) Welke vergoeding krijgen vrijwilligers? 

 
WMO beleidsplan 

 Op dit moment wordt een nieuw WMO-beleidsplan gemaakt. Dit plan is afgestemd op de 
uitgangspunten van de Brede Welzijnsvisie.  

 
Heffen eigen bijdrages 

In BAR-verband wordt gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid van het heffen van eigen 
bijdrages voor bijvoorbeeld trainingen of informatiebijeenkomsten. Mocht dit tot (nieuw) beleid leiden, 
dan zorgen we ervoor dat ook dit beleid binnen de Brede Welzijnsvisie past.  
 
Planning  

 

Nota Aanpassing/vaststellen nieuwe nota 

WMO-beleidsplan Juni/juli 2013 (vaststelling door raad) 
Lea-visie 2013 
Uitgangspuntennotitie AWBZ 2013 
Alcohol- en drugsnota 2013 
Nota gezondheidszorg 2013 
Sportnota 2014 
Beleidsplan jeugdzorg 2014 
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