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Onderwerp 
Notitie Vrijwillige inzet Albrandswaard 2016-2020 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De Notitie Vrijwillige inzet Albrandswaard 2016-2020 vast te stellen en daarbij in te zetten op: 

 Versterking van de verbinding tussen vrijwilligers; 
 Inwoners motiveren om vrijwilligerswerk te (blijven) verrichten; 
 Vrijwilligers voldoende ondersteuning en waardering bieden en hen voldoende faciliteren het 

vrijwilligerswerk uit te kunnen voeren; 
 Bevordering van de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers; 
 Bereiken van mantelzorgers; 
 Voorkomen dat mantelzorgers chronisch overbelast raken én ondersteuning bieden aan 

overbelaste mantelzorgers; 
 Voorkomen dat mantelzorgers in een positie komen waarin gelegenheid is voor fraude ten 

opzichte van de hulpvrager. 
 
2. Het college op te dragen de uitvoering en implementatie van deze doelen middels een 

uitvoeringsplan ter hand te nemen en de raad regelmatig te informeren over de vorderingen. 
 
Inleiding 
Het afgelopen jaar hebben wij de notitie Vrijwillige inzet Albrandswaard 2016-2020 voorbereid. Deze is 
tot stand gekomen in samenspraak met verschillende kernpartners waaronder Stichting Welzijn 
Albrandswaard, de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard, de Seniorenraad Albrandswaard en 
het WWZberaad. Een eerste concept is met u in een beeldvormende sessie in het Beraad en Advies 
van 14 april 2015 besproken. Op uw verzoek is hij nogmaals beeldvormend in het Beraad en Advies 
geagendeerd. Om agendatechnische redenen is u uiteindelijk gevraagd een schriftelijke reactie te 
geven. Ondertussen heeft de portefeuillehouder nog individuele gesprekken met de fractievoorzitters 
gevoerd. De door u gemaakte opmerkingen en aangeleverde aanvullingen hebben geleid tot de 
uiteindelijke notitie die wij u nu aanbieden. 
 
Beoogd effect 
Een vastgestelde notitie vrijwillige inzet voor der periode 2016-2020 met daarin een aantal door het 
college uit te werken en uit te voeren doelen.    
 
Relatie met beleidskaders 
Vrijwillige inzet raakt verschillende beleidsthema’s zoals welzijn, participatie, gezondheid, natuur en 
onderwijs. Hieraan is in de notitie aandacht gegeven en het vormt een belangrijk aandachtspunt voor 
de uitvoering.  
 
Argumenten 
1. De notitie biedt handvatten voor versterking van de vrijwillige inzet in onze gemeente 
 
Hiermee wordt invulling gegeven aan dit onderdeel van de in 2012 vastgestelde Brede Welzijnsvisie. 
Tevens wordt geappelleerd aan de gedecentraliseerde taken van de gemeente en de toenemende 
vraag van zelfredzaamheid van de burger. 
De burger staat in zijn of haar inzet centraal. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners 
is het uitgangspunt. Daarbij zijn vrijwilligers en mantelzorgers belangrijk voor het functioneren van 
onze samenleving en verdienen zij onze aandacht en ondersteuning. 



De wijkteams spelen inmiddels een cruciale rol in het lokale zorgnetwerk. Een van de vraagstukken 
die aandacht moet krijgen is de afstemming tussen professionele zorg en de vrijwillige inzet of 
specifiek de informele zorg. 
 
2. Het college kan de notitie met ambtenaren en maatschappelijke partners passend uitvoeren 
 
Het college kan vanuit haar bevoegdheid middels de ambtelijke organisatie en samen met de 
maatschappelijke partners vorm geven aan de uitvoering. 
Er is verschil tussen vrijwilligers en mantelzorgers (waar vaak nauwelijks sprake is van vrijwilligheid), 
dit betekent dat beiden verschillende passende aandacht dienen te krijgen hetgeen in het 
uitvoeringsplan aan de orde dient te komen.  
 
Kanttekeningen 
1. Het domein is in beweging 

 
Het sociale domein is sterk in beweging onder invloed van de decentralisaties jeugdzorg, AWBZ en 
participatiewet. Ook andere ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening, digitalisering, participatie 
en burgerkracht zijn hierop van invloed. De notitie wordt voor vier jaar vastgesteld waarbij wij 
opmerken dat daar waar de ontwikkelingen dit vragen doelen en uitvoeringsprogramma’s bijgesteld 
zullen moeten worden.  
 
2. Er zijn wel financiële beperkingen 
 
De gemeentelijke financiële middelen zijn beperkt. Verwacht mag worden dat deze de komende jaren 
niet spectaculair zullen verbeteren. De ambities van de gemeente zullen hierop aangepast moeten zijn 
en blijven. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De notitie wordt met de maatschappelijke partners gedeeld, de hoofdlijnen worden besproken en 
gezamenlijk wordt een uitvoeringsplan gemaakt. 
 
Evaluatie/monitoring 
Wij zullen u raad regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen met de uitvoering van deze 
notitie. 
 
Financiën  
Dit voorstel heeft geen directe consequenties voor de begroting van de gemeente Albrandswaard. 
Activiteiten zullen op voorhand uit de lopende begroting gefinancierd worden. Indien wij daar de 
komende jaren een noodzaak toe zien zullen voorstellen met een consequentie voor de begroting aan 
u voorgelegd worden.   
 
Juridische zaken 
Dit voorstel heeft geen directe juridische gevolgen. Het vaststellen van de notitie heeft geen invloed op 
reeds genomen besluiten en vastgestelde verordeningen zoals ten aanzien van de onderwerpen 
participatie(wet) en tegenprestatie cliënten met een uitkering.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Met de maatschappelijke partners wordt de notitie gedeeld, de hoofdlijnen worden besproken en 
gezamenlijk wordt een uitvoeringsplan gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Notitie Vrijwillige inzet Albrandswaard 2016-2020 (1066919) 
2. Concept raadsbesluit Notitie Vrijwillige inzet Albrandswaard 2016-2020 (1070689) 

 
 
 
Poortugaal, 12 april 2016. 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 
 


