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RAADSINFORMATIEBRIEF 

 

Inleiding 

Op 24 september 2013 hebben wij u met een memo (134492) geïnformeerd over het 

aanstellen van een kwartiermaker bij Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA).  

 

De aanstelling van een kwartiermaker past in de manier, waarop SWA zich de laatste 

3 jaar ontwikkelt tot een echte brede welzijnsinstelling. In 2012 werd het jongerenwerk 

al bij SWA ondergebracht. Dit organisatieonderdeel is inmiddels zeer goed 

ingeburgerd bij SWA en was in Albrandswaard de 1
e
 pilot met betrekking tot 

resultaatgericht subsidiëren. De resultaatgerichte afspraken over het jongerenwerk 

hebben geleid tot een andere, meer inhoudelijke manier van verantwoording afleggen. 

Wij hebben u het jaarverslag nieuwe stijl al eerder ter kennisname toegestuurd.   

 

Kernboodschap 

Bijgaand sturen wij u ter informatie de uitvoeringsovereenkomst SWA 2014-2015.  

 

In deze overeenkomst zijn de resultaatgerichte afspraken met SWA opgenomen. Deze 

afspraken hebben betrekking op alle onderdelen van SWA, behalve het jongerenwerk, 

de brede school coördinatie en de buurtsportcoach. Voor het jongerenwerk was  al 

eerder een uitvoeringsovereenkomst gesloten voor 2013 en 2014. Over de brede 

school coördinatie en de buurtsportcoach konden wij nog geen resultaatgerichte 

afspraken maken. De ontwikkelingen rondom die onderwerpen zijn nog onvoldoende  

uitgekristalliseerd. Wij vinden dit aanvaardbaar. Immers, de ontwikkeling om te komen 

tot resultaatsubsidiering gaat stapsgewijs. Partijen moeten ervaring en gevoel 

ontwikkelingen voor de taken om effectief op de resultaten ervan aangesproken te 

kunnen worden. Dit vraagt enige tijd. 

 

 

Consequenties 

• In de resultaatgerichte afspraken met SWA ligt de nadruk op de samenwerking 

tussen vrijwilligers en professionals met als doel een vermindering van de 

professionele inzet. Dit is gebaseerd op de Brede Welzijnsvisie, die u op 3 juli 

2012 heeft vastgesteld. Met de vaststelling van deze visie staan vrijwilligers en 

mantelzorgers uitdrukkelijk op onze agenda; 
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• SWA volgt de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe gemeentelijke 

taken op het gebied van jeugdzorg en AWBZ. Wij zijn van mening dat SWA 

een belangrijke rol kan spelen bij het uitvoeren van deze taken. In verband 

hiermee gaan de resultaatafspraken met betrekking tot de kwartiermaker over 

het verkennen van 2 sporen: 

1. Hoe kunnen we in Albrandswaard de toegang tot (jeugd)zorg regelen 

met gebruikmaking van de huidige structuur, te weten Vraagwijzer en 

het lokaal zorgnetwerk? 

2. Hoe kunnen we de huidige AWBZ-zorg m.b.t. dagbesteding innoveren 

door gebruik te maken van welzijnsarrangementen? 

• SWA  is zeer voortvarend aan de slag gegaan met de kwartiermakerstaken en 

heeft een ontwerp voor het ‘Brede Loket Zorg en Welzijn’ als toegangspoort 

voor zorg geschreven. Dit ontwerp wordt in de loop van 2014 verder 

geconcretiseerd.  

 

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 
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