
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad 
28 januari 2013 
Gesprek met kerken over lokaal zorgnetwerk   
Het college 
124423 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
 
Kennisnemen van 
De uitkomst van het gesprek van wethouder Rombout met de kerken over het lokaal 
zorgnetwerk 
 
Inleiding 
Op 13 november 2012 heeft wethouder Rombout een eerste gesprek gehad met 
vertegenwoordigers van de kerken in Albrandswaard.  
 
Kernboodschap 
Doel van het gesprek 
Er was sprake van een eerste oriënterend gesprek, waarbij de nadruk lag op het 
betrekken van de kerken in Albrandswaard bij ons lokaal zorgnetwerk.  
 
Uitkomst van het gesprek 
Uit het gesprek is gebleken, dat de kerken in Albrandswaard een grote rol spelen bij 
het signaleren en oplossen van allerlei maatschappelijke problemen. In sommige 
situaties weten de kerken al hoe zij contact  kunnen leggen met de professionele 
partijen, die samenwerken in het lokaal zorgnetwerk van Albrandswaard, maar het 
‘Vraagwijzerloket’ van Stichting Welzijn Albrandswaard is nog onvoldoende bekend. 
De wethouder heeft met de kerken besproken hoe de samenwerking tussen kerken en 
lokaal zorgnetwerk nog beter kan worden verankerd. Het ‘Vraagwijzerloket’ speelt 
daarin, als eerste aanspreekpunt voor het lokaal zorgnetwerk,  een cruciale rol.  
 
Consequenties 
Het lokaal zorgnetwerk is bedoeld voor sluitende hulpverlening aan inwoners met heel 
veel en ingewikkelde problemen, waar zij zelf niet uitkomen.  Een goede 
samenwerking van de kerken met het lokaal zorgnetwerk draagt bij aan het sluitend 
maken van het lokaal zorgnetwerk, zodat er bij de hulpverlening geen inwoners tussen 
wal en schip vallen.  
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Vervolg 
In maart 2013 heeft wethouder Rombout een vervolggesprek met de kerken. De 
wethouder nodigt de directeur van SWA, de heer F. Mulder, bij dit gesprek uit, zodat 
de kerken beter bekend raken met het ‘Vraagwijzerloket’. Verder nodigt de wethouder 
een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband met Ridderkerk uit voor een 
uitleg over sociale zekerheid, met speciale aandacht voor bijzondere bijstand.    
 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris    de burgemeester, 

 
 

 

Hans Cats    Ger J. van de Velde-de Wilde 
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