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Onderwerp 
Voortgang Actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Op basis van de evaluatie eind 2014/begin 2015 een definitief besluit te nemen over 
 het vaststellen van een Actieprogramma 2015/2016 en het éénmalig beschikbaar 
 stellen van geld met het oog op het overdragen van de voucherregeling. 

2. In de begroting nog éénmalig een budget van € 20.000 te reserveren voor uitvoering 
van de voucherregeling  in 2015 en dit te dekken uit de algemene reserve.  

3. De intentie uit te spreken om ondersteunende middelen - voucherregeling, de website 
Albrandswaard in Actie en het 'community management' - in 2015 in overleg, geheel 
of gedeeltelijk over te dragen aan de Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard, 
waarbij de huidige manier van verantwoorden wordt gecontinueerd 

4. De intentie uit te spreken om het budget voor 2015, vermeerderd met het eventuele 
restantbudget van de periode 2013/2014 ter beschikking te stellen aan het 
gemeenschapsfonds, waarbij de huidige manier van verantwoorden wordt 
gecontinueerd. 

 
 
Inleiding 
In april 2013 stelde u de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 vast met het bijbehorende 
Actieprogramma 2013-2014. De Toekomstvisie bevat een koers op hoofdlijnen en wordt 
alleen echt van waarde als er acties aan worden gekoppeld. Daartoe is het Actieprogramma 
2013-2014 gemaakt. Niet omdat dan alle acties voor de periode tot 2025 dan al gerealiseerd 
zouden kunnen zijn, maar om het Actieprogramma te kunnen evalueren en - desgewenst - 
aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, de economie, 
wetgeving en verschuiving van (politieke) prioriteiten. We spreken over een actieprogramma 
en niet over een uitvoeringsprogramma, omdat  een uitvoeringsprogramma zou suggereren 
dat het een reeks projecten betreft, die de gemeente kan realiseren binnen een bepaald 
budget en planning. Het gaat hier echter om acties, die geformuleerd zijn vanuit de 
samenleving en die ook opgepakt moeten worden in de samenleving. De gemeente speelt 
hierin een stimulerende en faciliterende rol. Met kleine startsubsidies (vouchers) en een 
digitaal platform voor kennisuitwisseling (Albrandswaard in Actie) probeert de gemeente 
initiatieven vanuit de samenleving op gang te brengen. Eén van deze maatschappelijke 
initiatieven is de Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard (StGA). Het 
gemeenschapsfonds wil initiatieven, activiteiten en projecten op het maatschappelijke, 
culturele en economische terrein en het welzijn van de inwoners van de gemeente 
Albrandswaard bevorderen en ondersteunen. Dit kan in de vorm van ondersteuning in kennis 
en organisatie, of in de vorm van financiële steun (zie bijlage 4).  
 
 
Beoogd effect 



Met dit voorstel beogen we de beweging die op gang is gekomen in de samenleving na 
vaststelling van de Toekomstvisie, het Actieprogramma 2013-2014 en bijbehorend budget 
van € 135.000 op gang te houden door: 
- de onderdelen van het Actieprogramma 2013-2014 die eind 2014 nog niet zijn gerealiseerd 
-op basis van de consultatie van onze maatschappelijke partners - op te nemen in het 
actieprogramma 2015-2016.   
- de voorbereidende stappen te nemen om de ondersteunende middelen die de gemeente 
ontwikkeld heeft om (nieuwe) initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en 
ondersteunen, zoals de vouchers, de website Albrandswaard in Actie (AiA) en het 
'community management' - in overleg met het gemeenschapsfonds in 2015 geheel of 
gedeeltelijk over te dragen aan de Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard (stGA). 
 
 
 
Relatie met beleidskaders 
Toekomstvisie 2013 
 
Argumenten 
1.1 Verschillende acties zijn nog niet/onvoldoende in gang gezet 
In 2013 en 2014 zijn er zo’n zestien nieuwe initiatieven opgestart met behulp van een 
voucher en ook nog een aantal zonder voucher, die gekoppeld zijn aan AiA. Uiteraard zijn 
nog niet voor alle acties, zoals geformuleerd in het Actieprogramma 2013/2014, initiatieven 
opgestart. Vaak ligt dit aan de onzekere context waarbinnen de potentiële initiatiefnemers 
opereren of de acties in gang gezet moeten worden. Voorbeelden daarvan zijn de 
decentralisaties, de bezuinigingen op maatschappelijke voorzieningen en het Buijtenland van 
Rhoon (proef Albrandswaard).   Om die reden lijkt het wenselijk om de voortgang te blijven 
monitoren door in overleg met de maatschappelijke partners een Actieprogramma 2015/2016 
op te stellen. 
 
2.1 Door financiële middel beschikbaar te stellen worden nieuwe initiatieven getriggerd  
In 2013 en 2014 zijn al heel wat initiatieven opgestart. De beschikbaarheid van kleine 
startsubsidies heeft er zeker toe bijgedragen, dat initiatiefnemers de stap hebben gezet om 
in beweging te komen. Aan de activiteit op de website AiA is te zien, dat het in beweging 
komen van verschillende initiatiefnemers aanstekelijk werkt. Het beschikbaar stellen van 
financiële middelen vergroot de kans, dat deze beweging op gang blijft.   
 
3.1 Inzet van een gemeenschapsfonds voor de financiering van initiatieven past in ingezet 
beleid 
In het Actieprogramma 2013-2014 hebben we de ambitie geformuleerd om initiatieven te 
stimuleren voor de financiering van zelforganisatie, zoals het opzetten van een 
gemeenschapsfonds. 
 

3.2 Continuering Albrandswaard in Actie is van belang 
De gemeente heeft in 2013 en 2014 een behoorlijke investering gedaan in het opzetten van 
de website AiA als middel om de kennis tussen en over de verschillende initiatieven te delen. 
Inmiddels weten steeds meer partijen deze website te vinden en biedt het een steeds 



completer overzicht van interessesante evenementen en (maatschappelijke) activiteiten 
binnen de gemeente. AiA functioneert meer en meer als evenementenkalender en 
nieuwsoverzicht, dat ook wordt opgepikt door bijvoorbeeld RTV-Rijnmond. Door inzet van de 
community manager en de voorwaarde, dat initiatieven die een voucher hebben ontvangen 
de voortgang van hun initiatief moeten rapporteren via AiA, blijft de website AiA actueel en 
voorzien van informatie over interessante, vernieuwende initiatieven. De vraag is, of de 
website zelfstandig kan blijven bestaan als de vouchers en het community management in 
2015 geheel of gedeeltelijk wegvallen. Op basis van de ervaring van de laatste twee jaar is 
er een reëel risico dat initiatiefnemers bij onvoldoende aandacht vanuit de community 
manager de website niet goed  bijhouden, waardoor hij zijn actualiteitswaarde verliest. Het 
zou zonde zijn van de reeds ingedane investering in de website, als deze teniet worden 
gedaan. 
 

3.3 StGA .i.o. heeft zich bereid verklaard de uitvoering van de voucherregeling in 2015 
grotendeels over te nemen 

Mits de structurele kosten niet te hoog zijn, is het gemeenschapsfonds bereid  de uitvoering 
van de voucherregeling , inclusief de website AiA en het community management zo goed 
mogelijk te continueren.  Daarbij is afgesproken, dat StGA bij de beoordeling van de 
vouchers het eerste jaar ondersteund wordt door de gemeente op basis van de ervaring die 
daarmee is opgedaan in de afgelopen twee jaar. Ook wenst StGA de database deskundige 
burger meer te integreren met de werking van AiA.  In gezamenlijkheid zullen wij de 
database verder uitbouwen als middel om kennis en vaardigheden uit te wisselen/te ruilen. 
 
3.4 Door AiA verder op afstand te plaatsen, kunnen kosten gedekt worden via reclame-

inkomsten 
Het community management achter de website AiA moet goed belegd worden. Dit is iets wat 
niet vanzelf gaat en niet (gemakkelijk) op vrijwillige basis is in te vullen. Via reclame-
inkomsten zouden die kosten gedekt kunnen worden, aangezien AiA veel bezoekers heeft. 
De community-manager zou daarbij de opgave mee kunnen krijgen om 'zichzelf terug te 
verdienen'. Dit idee is bij de start van de huidige community manager ook meegegeven als 
perspectief na 2014. Aanvullend kunnen kosten laag gehouden worden door een deel van 
het praktische werk in te vullen met bijvoorbeeld stagiaires. Deze zouden in eerste instantie 
via de gemeente ingezet kunnen worden, zolang StGA nog geen erkende stageplaats is. Met 
het gemeenschapsfonds worden afspraken gemaakt over de continuïteit van AiA voor in 
ieder geval de komende twee jaar en dat – mocht StGA besluiten niet langer van AiA gebruik 
willen maken - dat er dan mogelijk een vervangend instrument ontwikkeld wordt, danwel 
geïntegreerd wordt in informatie van StGA. 
 
4.1. Het beschikbaar stellen van een startbudget biedt de mogelijkheid om de financiering 
van de voucherregeling te verleggen van de gemeente naar de samenleving 
In 2013 en 2014 was in de begroting respectievelijk € 68.000 en € 67.000 opgenomen voor 
het opzetten van de website AiA, de vouchers, de community manager en overige kosten. 
Netto was er per jaar circa € 40.000 beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving in de 



vorm van een voucher. StGA zal zich gaan richten op het verkrijgen van middelen via 
subsidies, giften, sponsorbijdragen, donaties,  erfstellingen, legaten, schenkingen, eigen 
activiteiten en andere baten. StGA zal bij aanvang nog onvoldoende geld in kas hebben. Hier 
passen zij hun ondersteuning van lokale initiatieven op aan. Om de beweging in de 
samenleving op gang te houden en StGA de kans te geven de voucherregeling zo goed 
mogelijk te continueren, stellen wij voor nog éénmalig voor 2015 een budget mee te geven 
van € 20.000, vermeerderd met het eventuele restantbedrag van de periode 2013/2014. Het 
restantbedrag 2013/2014 betreft vouchers die niet/niet volledig/ of niet goed zijn besteed en 
terugbetaald moeten worden. De verwachting is, dat dit gaat om een bedrag van circa  € 
5.000,- of € 10.000,- . Daarmee zou er een bedrag tussen de € 25.000 en € 30.000 ter 
beschikking worden gesteld vanuit de gemeente voor de voucherregeling via het 
gemeenschapsfonds. De verwachting is, dat dit StGA in staat stelt om de voucherregeling 
vanaf 2016 te integreren in hun eigen werkwijze. 
 
Overleg gevoerd met 
N.v.t. 
 
Kanttekeningen 
3.1 StGA krijgt meer dan waarom het gevraagd heeft  
StGA heeft ons verzocht het restantbedrag 2013/2014, de Database Deskundige Burger en 
de opgedane ervaring met de voucherregeling beschikbaar te stellen. Wij willen met StGA de 
komende maanden onderzoeken of zij ook de website AiA, de voucherregeling en het 
community management kunnen integreren in hun werkzaamheden.   
 
3.2 StGA is geen doorgeefluik van de gemeente  
Het voorstel is om StGA éénmalig geld beschikbaar te stellen. Van StGA mag dan ook niet 
verwacht worden, dat zij alles wat nu is opgebouwd kunnen voortzetten. De omvang en 
opzet van de vouchers zal anders zijn, omdat StGA naar verwachting minder geld 
beschikbaar zal hebben dan de gemeente de laatste twee jaar beschikbaar heeft gesteld. 
Met StGA onderzoeken we de komende maanden hoe hetgeen nu is opgebouwd, zo goed 
mogelijk vervolg kan krijgen. 

 
3.3 StGA is niet verantwoordelijk voor uitvoering van het Actieprogramma Albrandswaard 

2015/2016  
StGA zal zelf geen nieuwe initiatieven uit het actieprogramma oppakken. StGA initieert niet, 
maar ondersteunt anderen dit te doen. Dit geldt overigens ook voor de gemeente.   
 
3.4 Gemeente blijft betrokken in de rol van aanjager en verbinder  
In dit voorstel geven we aan, dat wij een aantal middelen op afstand willen plaatsen en over 
willen dragen aan maatschappelijke of marktpartijen. Dit betekent echter niet, dat wij onze 
handen er van aftrekken. Wij blijven als aanjager en verbinder achter de schermen 
(regisseur) actief en proberen bewoners, maatschappelijke en commerciële partijen daarin 
een podium te bieden en een hoofdrol te laten spelen.  
 



4.1. Onduidelijkheid over of tekort aan financiële middelen vormen een risico voor de 
continuïteit.  
Als er onvoldoende middelen beschikbaar komen, of daar te lang onzekerheid over blijft bestaan, 
vormt dit een risico voor het voortbestaan van AiA en - belangrijker - de beweging die in de 
samenleving op gang is gekomen en die via AiA wordt geëtaleerd. Als we de middelen op het zelfde 
niveau zouden willen houden als de afgelopen twee jaar, dan zouden we € 40.000 per jaar 
beschikbaar moeten stellen voor de vouchers en aanvullend circa € 10.000  voor onderhoud van de 
website en een professionele invulling van het community management. In het komende jaar zal 
moeten blijken, of initiatiefnemers behoefte blijven houden voor investeringen (vouchers) op eenzelfde 
niveau. Ook moet blijken hoeveel middelen er binnenkomen via reclame inkomsten, maar ook via 
donaties, sponsoring, fondsenwerving, etc.   
 
Uitvoering/vervolgstappen 

1. Eind september wordt naar verwachting de Stichting Gemeenschapsfonds 
 Albrandswaard opgericht 

2. Medio oktober is de bijeenkomst met (potentiële) initiatiefnemers in het kader 
 van o.a. het éénjarig bestaan van de website AiA. 

3. In oktober/november besluit de raad in het kader van de begroting over het 
 beschikbaar stellen van de middelen voor uitvoering van de 
 voucherregeling in 2015.  

4. Eind 2014 leggen we de raad een voorstel voor tot vaststelling van het 
 Actieprogramma 2015-2016 en de overdracht van de uitvoering van de 
 voucherregeling, AiA en het community management aan StGA. 

 
 
Evaluatie/monitoring 
Zie Communicatie. 
 
Financiën  
Door nog één keer een budget beschikbaar te stellen, is de verwachting dat StGA vanaf 
2016 een voucherregeling met eigen middelen kan continueren. Ons voorstel is om € 20.000 
vermeerderd met het eventuele restantbedrag van de periode 2013/2014 ter beschikking te 
stellen. In de komende maanden verkennen we met StGA de mogelijkheden en leggen u 
eind 2014/begin 2015 een definitief voorstel voor. 
 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
  



Communicatie/participatie na besluitvorming 
Medio oktober nodigen we (potentiële) initiatiefnemers uit voor een bijeenkomst, die in het teken staat 
van: 
- Het éénjarig bestaan van de website AiA; 
- De evaluatie van het verloop van de activiteiten uit het Actieprogramma 2013-2014; 
- Evaluatie van de ingezette ondersteunende middelen, zoals de vouchers, AiA , de community 
 manager en het programmateam Albrandswaard in Actie;  
- Eventuele bijstellen en aanvulling van de acties, desgewenst verwoord in een 
 Actieprogramma 2015-2016 of als onderdeel van de reguliere voortgangsrapportage 
 (pepperflow). 
- Het idee om de uitvoering van de voucherregeling, AiA en het community management over te 
 dragen aan StGA. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage Actieprogramma 2013-2014 (86513) 
2. Bijlage Indicatie voortgang Actieprogramma 2013-2014 (86517) 
3. Bijlage Nieuwsbrief AiA Augustus 2014 (86520) 
4. Bijlage Akte van oprichting Stichting gemeenschapsfonds Albrandswaard (86521) 
  
  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


