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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
136064 

Raadsvoorstel: 
136358 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
Onderwerp 
voortzetten Bureau Sociaal Raadslieden in Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing: 

Overwegende dat uit de pilot Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) voor de periode van 1 oktober 
2012 tot en met 31 maart 2014 is gebleken,  dat deze voorziening voor Albrandswaard een  
toegevoegde waarde heeft 
 
Besluit: 
De pilot Bureau Sociaal Raadslieden in Albrandswaard met ingang van 1 april 2014 om te zetten 
in een structurele  voorziening;  

 
INLEIDING 
In Albrandswaard is een Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) gestart voor de periode van 1 oktober 
2012 tot en met 31 maart 2014. Het betreft een pilot, die BSR de gelegenheid biedt haar toegevoegde 
waarde voor Albrandswaard te bewijzen.   
 
Op 23 september 2013 heeft u  in een beeldvormende carrousel  de voorlopige resultaten van BSR 
besproken.  Met dit raadsvoorstel  adviseren wij u de pilot BSR in een structurele voorziening om te 
zetten.  De pilot duurt nog tot en met 31 maart 2014. Mocht u besluiten de pilot om te zetten in een 
structurele voorziening, dan is het van belang dat BSR na 31 maart 2014 aansluitend  kan worden 
voortgezet. Daarom leggen wij dit advies nu aan u voor.   
 
BEOOGD EFFECT 
Met dit voorstel willen wij bereiken dat de pilot BSR met ingang van 1 april 2014 wordt omgezet in een 
structurele  voorziening in Albrandswaard.  
 
ARGUMENTEN 
1.1 het voorstel past binnen de Brede Welzijnsvisie 
De voorziening BSR past binnen de Brede Welzijnsvisie, die u op 3 juli 2012 heeft vastgesteld. In 
deze visie staan uitgangspunten voor het welzijnsbeleid in Albrandswaard. Deze uitgangspunten zijn 
o.a.: 

· 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; 

· De gemeente bevordert dat wij altijd kiezen voor de meest laagdrempelige inzet van mensen 
en middelen; 
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BSR is een laagdrempelige voorziening  voor inwoners met vragen op sociaal juridisch gebied .  Dit 
blijkt uit het bijgevoegde stuk de 'inhoud en voorlopige resultaten pilot Bureau Sociaal Raadslieden in 
Albrandswaard'.   BSR beoordeelt op het spreekuur kritisch of inwoners nog  andere  
oplossingsmogelijkheden hebben, zoals een rechtsbijstandsverzekering . Dit is door de sociale 
raadsvrouwen opgemerkt tijdens de carrouselvergadering van 23 september 2013. Op deze manier 
zet BSR zich alleen in voor de inwoners, die dat  het hardst nodig  hebben. 
 
1.2 BSR heeft toegevoegde waarde in Albrandswaard 
De spreekuren zijn tot nu toe steeds vol geweest en de vragen van burgers hebben voor het overgrote 
deel betrekking op de in de Brede Welzijnsvisie genoemde 5 levensdomeinen. Ook dit blijkt uit het 
bijgevoegde stuk de 'inhoud en voorlopige resultaten pilot Bureau Sociaal Raadslieden in 
Albrandswaard'.  Voor 1 oktober 2012 kwamen de vragen, die nu op het spreekuur worden gesteld, 
voor een groot deel terecht bij het juridisch loket in Rotterdam. Dit blijkt uit een ambtelijk onderzoek, 
dat is  ingesteld om te beoordelen of het zinvol was om in Albrandswaard een pilot BSR te starten. De 
resultaten van dit onderzoek zijn verwoord in een memo aan het college, dat bij dit voorstel is 
gevoegd. De inwoners van Albrandswaard kunnen sinds het starten van de pilot BSR  laagdrempelig 
met hun vragen terecht in het Koetshuis. Op die manier is er een snelle koppeling mogelijk met het 
lokaal zorgnetwerk, het algemeen maatschappelijk werk en met de vrijwilligers van de 
thuisadministratie van SWA.    
 
KANTTEKENINGEN 
1.1 niet aangetoond dat de inzet van BSR zorgt voor verlaging van het aantal 
schuldhulpverleningstrajecten 
 
Een duidelijk causaal verband tussen de activiteiten van BSR en de afvlakking van het aantal 
schuldhulpverleningstrajecten is moeilijk aan te tonen. Het aantal schuldhulpverleningstrajecten is 
namelijk door de crisis flink gestegen. Om dure schuldhulpverleningstrajecten te voorkomen heeft de 
gemeente nog meer maatregelen dan alleen de pilot BSR genomen, zoals het aanstellen van een 
poortwachter in het samenwerkingsverband met Ridderkerk.  
 
FINANCIËN 
In de conceptbegroting voor 2014 is al rekening gehouden met een mogelijke voortzetting van BSR. 
Er is een bedrag gereserveerd van € 10.000,-.  
 
COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
Als BSR een structurele voorziening in Albrandswaard wordt, verlenen wij hiervoor bij beschikking 
subsidie aan Stichting Vivenz.  
 
UITVOERING 
Zie hiervoor onder het kopje communicatie.  
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BIJLAGEN 
  133646: inhoud en voorlopige resultaten pilot Bureau Sociaal Raadslieden in   

               Albrandswaard  
  89804:   onderzoek noodzaak Bureau Sociaal Raadslieden  
 

 
Poortugaal, 5 november 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,              De burgemeester, 
 
 
 
 

  

 
   
Hans Cats              drs. Hans-Christoph Wagner 
 


