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Alblasserdam, 2 mei 2022

Betreft: aandachtspunten voor het raadsprogramma

Geachte formateur en leden van de gemeenteraad,

Gemeenteraad Alblasserdam
t.a.v. de formateur
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Daarnaast neemt de financiële armoede in de samenleving voortdurend en fors toe. Hoge inflatie en de gevolgen van het 
conflict in de Oekraïne hebben gevolgen voor de prijzen en beschikbaarheid van dagelijkse levensbehoeften. Sociale en 
financiële ondersteuning lopen als het ware hand in hand bij de oplossing van problemen.

Nu de formateur is aangetreden om een nieuw college samen te stellen in Alblasserdam, willen wij - de SWA - de 
formateur vragen prioriteit te geven aan met name het sociaal domein. De SWA is een professionele organisatie werkzaam 
binnen het sociaal domein.

Wij hopen dat in Alblasserdam de gekozen lokale politieke partijen die aan het roer komen zich hard gaan maken voor sterk 
sociaal werk in het dorp. De dynamiek van de samenleving en ontwikkelingsfasen van burgers vergt een flexibele inzet in 
werkwijze en gebruik van financiële middelen om dit te realiseren. De SWA zou er daarom erg bij gebaat zijn om een 
meerjarencontract- en financiering te kunnen sluiten om duurzaam te kunnen opereren. We beseffen terdege dat ook 
Alblasserdam te kampen heeft met tekorten in de begroting voor het sociaal domein. Maar deze crisis heeft laten zien waar 
sociaal werk het verschil kan maken. Naast reguliere inzet is er veel creativiteit en innovatiekracht getoond en hebben we 
als sociaal werk een steviger positie ingenomen.

U bent allen op de hoogte van de gevolgen en impact van de coronacrisis. De impact op de samenleving bestaat uit zowel 
materieel verlies zoals het verlies van bestaanszekerheid, maar nog meer is er sprake van immaterieel verlies door o.a. 
problemen met gezondheid, eenzaamheid, kwaliteit van leven, zingeving en meedoen. Wij hebben gezien wat het betekent 
als een sociaal vangnet voor mensen wegvalt. En mensen kunnen nog meer in de problemen komen als ze geen perspectief 
zien of als ze aarzelen om hulp te vragen. Wij hebben ervaren dat ons sociaal werk een zeer belangrijke rol heeft kunnen 
spelen in deze moeilijke periode. Echter zullen de na-ijl effecten nog lang doorgaan. We hebben in deze periode geleerd dat 
de meest kwetsbaren feitelijk permanent een beroep moeten kunnen doen op onze aandacht en niet alleen als een crisis 
dit blootlegt. We zijn van mening dat het uitvoeren van een zogenaamde 'nazorgfunctie' van cruciaal belang is. Het is 
daarvoor belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in een goede basisinfrastructuur binnen Alblasserdam met een breed en 
laagdrempelig aanbod van activiteiten en (informele) ondersteuning met een belangrijke signaleringsfunctie en verbinding 
met alle wijknetwerken. Wij verheugen ons erop om wederom in samenwerking met de gemeente hier duurzaam in te 
kunnen investeren.
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Met vriendelijke groet,
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Denise van Dongen 
Directeur-bestuurder

Wij hopen dat u welzijn en daarmee het sociaal werk hoge prioriteit geeft, als belangrijk onderdeel van het totale pakket 
aan dienstverlening in onze gemeente bij het maken en uitvoeren van uw nieuwe collegeprogramma. We moeten er met 
elkaar voor zorgen dat de sociale basis in buurten en wijken nog verder wordt versterkt waarbij de gemeente een breed, 
laagdrempelig en vindbaar aanbod van activiteiten en ondersteuning realiseert in het dorp. Een goede sociale basis heeft 
daarmee een preventieve werking op de focus 'wat kan wel'!. Onze uitgangspunten hierbij zijn: zelf-en samenredzaamheid, 
sociale redzaamheid, preventie, maatwerk, empowerment van de inwoners en het benutten van de zogenaamde 'stille' 
kennis (talenten) van bewoners en vrijwilligers. Daarnaast wil de SWA zich blijven inzetten voor een inclusieve samenleving, 
waarin iedereen kan meedoen naar vermogen, ook als je eventueel aangewezen bent op ondersteuning of zorg. Daarnaast 
richten we ons vooral ook op inwoners die juist nog veel eigen kracht en regie hebben en met hun talenten de samenleving 
van Alblasserdam verder kunnen versterken.

De SWA is er wederom klaar voor om de maatschappelijke opgave, samen met de partners en de gemeenteraad op te 
pakken. Wij zijn ten alle tijden bereid om deze brief naar behoefte verder toe te lichten in een gesprek of om vragen te 
beantwoorden. Tevens nodigen wij u graag uit voor een werkbezoek op onze nieuwe locatie om u te kunnen laten zien wat 
de Stichting Welzijn Alblasserdam vanuit het Brughuis uitvoert en realiseert. Tenslotte geven we u graag nog een aantal 
specifieke aandachtspunten mee in de bijlage.

En verder een niet onbelangrijk gegeven het feit dat de SWA een belangrijke hoofdrol heeft gespeeld bij het tot stand 
komen van de 'centrale toegang' (CT). De CT is een belangrijke voorziening voor het op tijd en op maat inzetten van de 
juiste ondersteuning aan burgers met een (hulp)vraag. Het werkt preventief als 'poortwachter' voor de WMO en Jeugdwet 
en andere zwaardere zorgvoorzieningen en curatief voor de Participatiewet ten aanzien van "werk en inkomen". We 
richten ons in sociaal opzicht op vroegtijdig op-en ondervangen van hulp-en ondersteuningsvragen en zodoende meer inzet 
op lichte en kortdurende ondersteuning. Een beweging waar wij groot voorstander van zijn en waar een groot deel van ons 
kwalitatief geschoold personeel voor wordt ingezet. Hierdoor levert de gemeente via de SWA een belangrijke bijdrage die 
invloed zou moeten hebben op het rendement van het budget voor het sociaal domein. De komende jaren willen wij een 
blijvende bijdrage leveren aan het nog verder optimaliseren en verder ontwikkelen van deze voorziening. 
Vanwege de verregaande samenwerking met de partners in de CT, een samenwerking die wij zeer toejuichen, wordt het 
bereik van de CT verbreed (De Sociale Basis, SDD, Jeugdteams en Jong JGZ) en zal deze gezamenlijke inzet leiden tot een 
hoger rendement, omdat de te verlenen zorg zich niet beperkt tot sociaal, maar ook financieel en ontwikkeling.
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BIJLAGE: specifieke aandachtpunten voor de komende 4 jaar

Voor het nieuwe raadprogramma willen wij u graag een aantal specifieke aandachtspunten meegeven voor de komende 4 
jaar. Volgens ons is het voor de komende raadsperiode belangrijk dat er aandacht is voor:

Focuspunten uit de hoofdlijnenbrief van staatssecretaris Maarten van Ooijen (28-03-2022): 
Dóórontwikkeling WMO

We willen ook nog graag meegeven dat sociaal werk zich terug verdient. Uit businesscases blijkt dat het economisch 
rendement van sociaal werk 1, 6 is en levert het dus 1, 6 meer op dan het kost (bron: SEOR, sociaal werk rendeert, maart 
2021 en www.sociaalwerk-werkt.nl). Schuldhulpverlening heeft zelf een rendement van 2,2, bijvoorbeeld omdat uw 
gemeente via de bijzondere bijstand minder hoeft uit te keren (bron; regioplan, schuldhulp loont, 2021).

We zijn trots dat de SWA dit werk onder regie van en samen met de gemeente mag uitvoeren. Wij richten ons daarbij op de 
uitgangspunten en opgaven zoals opgenomen in het Integraal Preventieplan 2020-2023; het lokale uitvoeringsprogramma 
voor het sociaal domein, en sluiten zoveel als mogelijk aan bij de regionale ontwikkelingen waaronder de transitie van de 
GR-SDD naar de GR-Sociaal (met de ontwikkellijnen: bestaanszekerheid, zorg, werk & inkomen). Ook volgen wij het 
landelijke beleid op de voet en staan in de recent verschenen hoofdlijnenbrief over de toekomst van de WMO van 
staatsecretaris Maarten van Ooijen vijf interessante leidende principes beschreven over de dóórontwikkeling en 
vernieuwing van de WMO
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• Het ondersteunen van de dóórontwikkeling van de centrale toegang (het brughuis). De zogenaamde 'spin in het 
web functie' nog verder versterken: coördineren, regisseren en faciliteren zodat de inwoners de beste hulp en 
ondersteuning krijgen. Vanuit de optiek van preventie, laagdrempeligheid, toegankelijkheid, vroegsignalering en 
verbinding met wijknetwerken. Wij zijn van mening dat duurdere (geïndiceerde) voorzieningen kunnen worden 
voorkomen of uitgesteld. Het voorportaal zorgt voor meer zorg en ondersteuning vanuit het voorliggende veld. 
Het inzetten op een brede duurzame wijkaanpak. Sociaal werk een sterke rol geven bij het creëren van sociale 
verbondenheid, het versterken van sociale veerkracht van wijken en buurten. Samen met andere partners 
vormgeven aan een wijkplan met als doel de infrastructuur en sociale netwerken in een wijk te versterken. Het 
moet een aanpak zijn die en lange adem vraagt en leidt tot het bevorderen van kansengelijkheid en het verbeteren 
van het perspectief van bewoners. Vooral op de gebieden opvoeden, sociaal functioneren, werk en inkomen, 
gezondheid, wonen en veiligheid.

1. Focus op (herstel) van de zelf-en samenredzaamheid (bevorderen sociaal functioneren, stimuleren van veerkracht)
2. Focus op passende ondersteuning (over domeinen heen arrangeren en lichtere en enkelvoudiger ondersteuningsvragen 

meer in collectieve arrangementen onderbrengen)
3. Meer aandacht voor preventie (lichtere vormen van ondersteuning inzetten, versterken sociale basis)
4. Decentrale uitvoering tenzij..
5. Het zelfstandig deelnemen aan de samenleving draagt er aan bij dat mensen zich beter voelen, maar ook dat ze vaak 

gezonder blijven en minder een beroep doen op de gezondheidszorg.
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Het feit dat er een groter beroep op het sociaal domein (welzijn en preventie) wordt gedaan door de stijgende 
zorgkosten en bezuinigen. Daarom is het van belang dat de zorg en het sociaal domein met elkaar worden 
verbonden en moeten we investeren in een sterke sociale basisinfrastructuur met vrijwilligersorganisaties, welzijn, 
zorg, wijkverpleging, huisartsen en zorgverzekeraars. Hiermee samenhangend het gegeven dat de opgave voor 
gemeenten groter worden terwijl lokale problemen en wensen meer uitvoeringskracht vereisen. Dit betekent dus 
ook een blijvende investering in capaciteit en voldoende beschikbare middelen voor de inzet van onze 
beroepskrachten om deze toenemende vraag op te kunnen vangen.
45% van de bevolking heeft structureel moeite om financieel rond te komen. 557.000 huishoudens leven in 
langdurige armoede en 1,5 miljoen huishoudens hebben schulden. Ook binnen Alblasserdam zien we de doelgroep 
van mensen met (problematische) schulden toenemen en daarmee de druk op o.a. een voorziening zoals Sociaal 
Raadlieden. Deze verbreding van problematieken en doelgroepen kunnen we alleen opvangen mits we daarvoor 
voldoende capaciteit kunnen inzetten.
Toenemende vergrijzing. In 2040 zijn er ruim 4 miljoen 65+, waarvan de helft 75+ is. Dit betreffen 2 groepen: de 
actieve, welvarende, zelfstandige oudere en aan de andere kant de kwetsbare (zieke) oudere met problemen zoals 
armoede en eenzaamheid. De SWA wil zich blijven inzetten op het welzijn van ouderen.
Toenemend beroep op de mantelzorg. 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaven in 2019 
mantelzorgondersteuning. Daarbij wel opgetekend dat we moeten oppassen met te hoge verwachtingen t.a.v. 
zelfredzaamheid en sociaal netwerk. Er zitten grenzen aan informele hulp. De juiste ondersteuning voor kwetsbare 
mantelzorgdoelgroepen is daarom van groot belang.
Inzetten op een gezonde leefstijl, bewegen en sport als middel om welzijn te bevorderen. Het verbeteren van de 
fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale gezondheid, eenzaamheidspreventie en zingeving. Wij willen bv 
onze vitaliteitscoach actief inzetten op het realiseren van een intensieve samenwerking met wijkverpleging, 
huisartsen, GGZ en andere partners binnen de sociale basis. Een goed voorbeeld is welzijn op recept wat we als 
interventie graag breder willen uitzetten.
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