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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Met de raadsinformatiebrief van 9 juni 2015 (188708) hebben wij u geïnformeerd over de wens van 
Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) om mogelijkheden tot  samenwerking te verkennen met de 
welzijnsorganisatie Kijk op Welzijn. Deze wens hield verband met de koers van SWA, die gericht is op 
versterking van de organisatie op het gebied van de informele zorg en innovatie.  
In de raadsinformatiebrief hebben wij aangegeven, dat wij in principe konden instemmen  met de door 
SWA gewenste organisatieontwikkeling, voor zover deze koers niet inhield dat SWA als zelfstandige 
stichting zou ophouden te bestaan.   
 
KERNBOODSCHAP 
Op 12 oktober 2015 hebben de besturen van SWA en Kijk op Welzijn een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. Verder is tussen beide organisaties een management service 
overeenkomst gesloten.  
 
TOELICHTING 
De samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 januari 2016 en behelst een intensieve samenwerking 
onder één gemeenschappelijke aansturing. De samenwerking gaat uit van het borgen van de lokale 
herkenbaarheid en moet leiden tot het benutten van een breder scala aan kennis en ervaring van 
beide partijen.  
 
Vooruitlopend op de genoemde samenwerking heeft SWA per 1 oktober 2015 een management 
service overeenkomst gesloten met Kijk op Welzijn. Deze overeenkomst houdt in dat Kijk op Welzijn 
vanaf 1 oktober 2015 het management voert over SWA. Op deze manier is de opvolging van de 
huidige directeur van SWA geborgd.  
 
Voor verdere informatie over de genoemde overeenkomsten verwijzen wij u naar de bij deze 
raadsinformatiebrief gevoegde brief van SWA van 21 oktober 2015.  
 



CONSEQUENTIES 
 De samenwerking leidt tot een krachtige welzijnsorganisatie in Albrandswaard, die haar rol als 

kernpartner binnen het maatschappelijk middenveld goed kan blijven vervullen;  
 Een krachtige welzijnsorganisatie ondersteunt de wijkteams bij het bereiken van hun 

doelstelling om 80% van de hulpvragen in de 0e en 1e lijn te op te lossen; 
 

VERVOLG 
In de loop van 2016 moet duidelijk worden wat de samenwerking tussen beide welzijnsorganisaties 
concreet voor de inwoners van Albrandswaard oplevert. Wij houden u van deze resultaten op de 
hoogte.  
 
BIJLAGEN 

1. Brief van SWA van 21 oktober 2015 (1026433). 
 
 
Poortugaal, 10 november 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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