
 

Aan

T.a.v.

Datum

Betreft

Van

Ons kenmerk

Bijlagen

CC

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Onderwerp 
Kwartiermaker SWA  
 
Kennisnemen van 
het feit dat het college Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) toestemming heeft 
gegeven voor het aanstellen van een adjunct-directeur/kwartiermaker voor een periode 
van minimaal 2 jaar.  
 
Inleiding 
Op 3 juli 2012 heeft u de Brede Welzijnsvisie vastgesteld (111194).  Bij het uitvoeren 
van deze visie is ons  uitgangspunt,  dat u zich steeds op het standpunt heeft gesteld 
dat Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) de kernpartner van de gemeente is op het 
gebied van welzijn. Om een lokaal antwoord te kunnen geven op de aanstaande  
3 decentralisaties is de gemeente gebaat bij een sterke welzijnspartner. Een 
partner die niet alleen meedoet maar ook meedenkt. Er dient een omslag 
plaats vinden, waarbij SWA in toenemende mate op strategisch niveau 
participeert t.a.v. de volgende onderwerpen: 

 intensivering van de samenwerking met verschillende organisaties in 
het maatschappelijk middenveld;  

 het ontwikkelen van welzijnsarrangementen ‘dicht bij huis’ op het 
gebied van begeleiding en verzorging, huishoudelijke hulp en 
jeugd(zorg) in het kader van de decentralisaties; 

 welzijnsarrangementen ten behoeve van inwoners die niet langer in een 
instelling kunnen worden opgenomen, maar thuis blijven wonen; 

 aansluiting van het huidige loket ‘Vraagwijzer’  op de ontwikkeling van 
de toegang (loket) in BAR-verband.  

 
Ook de ontwikkeling van Albrandswaard tot regiegemeente speelt op het 
bovenstaande vlak een rol. In de ‘oude’ situatie zou de gemeente ambtenaren 
inzetten om  nieuwe arrangementen op het gebied van welzijn te ontwikkelen. 
In de ‘nieuwe’ situatie van regiegemeente doen ambtenaren dit niet meer zelf, 
maar vragen wij het maatschappelijk middenveld arrangementen te 
ontwikkelen. SWA vervult hierbij een sleutelrol.  Dit betekent, dat de gemeente 
daarvoor dan ook de benodigde middelen aan SWA beschikbaar moet stellen 
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door een gedeeltelijke verschuiving van intern (personeels)budget naar 
subsidiebudget.   
 
In de afgelopen periode heeft SWA in bestuurlijke overleggen met de 
portefeuillehouder aangegeven, dat zij graag wil meedoen met alle nieuwe 
ontwikkelingen, maar dat de organisatie daar op dit moment niet klaar voor is. SWA 
bevindt zich vooral op uitvoerend niveau en heeft slechts beperkte mogelijkheden op 
het strategisch/tactische niveau. SWA heeft tijd en middelen nodig om alle 
veranderingen te realiseren en wil dat vorm geven door voor een periode van minimaal 
2 jaar een adjunct-directeur te benoemen, die samen met de huidige directeur 
zogenaamde kwartiermakerstaken gaat uitvoeren.  Het college onderschrijft dit 
standpunt van SWA.  
 
Kernboodschap 
Wij hebben SWA toestemming gegeven voor het aanstellen van een adjunct-
directeur/kwartiermaker voor de periode van 1 september 2013  tot en met 31 
december 2015 tot een bedrag van maximaal € 70.000,- per jaar. De adjunct-
directeur/kwartiermaker is op 1 september 2013  in dienst van SWA getreden en moet, 
samen met de directeur,  de organisatie ontwikkelen tot een brede welzijnsorganisatie, 
die is voorbereid op alle genoemde nieuwe ontwikkelingen. Hij/zij richt zich aan de ene 
kant op de inhoudelijke nieuwe ontwikkelingen, maar aan de andere kant ook op de 
organisatorische gevolgen voor SWA zelf. Daarbij is het personeel de belangrijkste 
factor.  Gelet op de vorming van de BAR per 1 januari 2014 en op het tijdpad van de 3 
decentralisaties was het cruciaal om de kwartiermaker zo snel mogelijk aan het werk te 
laten gaan. Wij benadrukken dat er voor de gemeente geen sprake is van extra 
uitgaven, maar van een verschuiving van intern (personeels)budget naar 
subsidiebudget.  
 
Consequenties 

 De budgetsubsidie van SWA gaat voor minimaal 2 jaar omhoog met een 
bedrag van maximaal € 70.000,-. De opdracht van de kwartiermaker wordt 
vastgelegd in resultaatgerichte afspraken tussen gemeente en SWA; 

 De ontwikkelingen bij SWA kunnen gevolgen hebben voor het huidige 
personeel. Het bestuur heeft het voornemen daar zo zorgvuldig mogelijk mee 
om te gaan. Mocht er sprake zijn van personele gevolgen, dan loopt de 
gemeente, gelet op de langdurige subsidierelatie met SWA,  het risico op 
frictiekosten. Op dit moment is daar nog niets met zekerheid over te zeggen.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vervolg pagina 
 
 
 
 
Vervolg 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het 
ontwikkelen van SWA.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 


