
Inleidende tekst Corine voor de raadsvergadering, n.a.v. Fidessa: 
 
Zoals u weet, heeft Fidessa Welzijn deze week een ‘brandbrief’ naar de gemeente gestuurd. 
Ik  wil graag van dit moment gebruik maken om u een toelichting te geven op het proces 
waar we samen met een aantal instellingen, werkzaam in onze gemeente, middenin zitten.  
 
De wereld om ons heen verandert. We krijgen meer taken van de rijksoverheid 
overgedragen met relatief minder middelen. We moeten meer gaan doen aan preventie om 
curatieve inzet terug te dringen. We willen wijkgericht gaan werken om dichter bij onze 
inwoners te zijn.  
 
Onder andere om deze redenen hebben wij in 2012 onze subsidierelaties met een aantal 
partners opgezegd, waarbij zij te maken krijgen met een gefaseerde afbouw van subsidie en 
dus financiële middelen. Naast het realiseren van een besparing spelen we zo budget vrij, 
om op een andere manier vorm te geven aan Welzijn. We noemen dat Welzijn opbouwen 
vanaf 0.  
Wij hebben met deze partijen in december en januari zeer constructieve gesprekken gevoerd 
om deze stap uit te leggen.  
 
De omslag moet per 1 januari 2016 gerealiseerd zijn, maar dat betekent wel, dat we ook voor 
de jaren tot dan iets moeten regelen. We hebben een proces ingericht dat er voor moet 
zorgen dat ook in 2014 en 2015 dienstverlening aan onze inwoners wordt voortgezet.  
 
Ook voor de medewerkers en vrijwilligers van de betrokken organisaties is het een 
spannende tijd. Fidessa Welzijn heeft al eerder dit jaar in een bestuurlijk overleg bij ons 
aangegeven bij deze dalende subsidie de deuren niet open te kunnen houden. Reden te 
meer om in gezamenlijkheid met de andere partners in het proces rondom Welzijn opbouwen 
vanaf 0 gesprekken te voeren over de manier om dit op te vangen. Er is gesproken over 
verschillende oplossingsmogelijkheden, waarbij coöperatieve samenwerking de voorkeur 
heeft. Fidessa zelf heeft ook aangegeven intensief in gesprek te zijn met andere organisaties 
om te komen tot samenwerkingsafspraken en een oplossing voor het vraagstuk.  
 
Om vorm en inhoud te geven aan die coöperatieve samenwerking hebben wij twee 
bijeenkomsten georganiseerd op 13 en 22 mei. De eerste bijeenkomst is bedoeld als brede 
bijeenkomst met allerlei instellingen over de toekomst, de richting die we op gaan, en de rol 
van de gemeente en instellingen daarbij. De tweede bijeenkomst is er een met de 
instellingen die direct betrokken zijn bij het project Welzijn opbouwen vanaf 0, specifiek met 
aandacht voor de periode op korte termijn, met aandacht voor het urgente probleem van 
Fidessa en mogelijk andere organisaties die wij subsidiëren. Doel van deze bijeenkomst is 
onder andere om in gezamenlijk overleg duidelijkheid te krijgen over de opdrachtformulering 
voor 2014. 
 
Ik begrijp de urgentie die Fidessa Welzijn voelt en uitspreekt goed. Ik heb vandaag 
telefonisch contact gehad met mevrouw Vredeveld van Fidessa. Ik heb mevrouw Vredeveld 
uitgenodigd voor een gesprek. Dat zal plaatsvinden op 6 mei. We zijn al een hele tijd met 
elkaar in gesprek, en blijven met elkaar in gesprek. We hebben een gedeelde 
verantwoordelijkheid om dit proces tot een goed einde te brengen. Wij zullen er in ieder 
geval voor zorgen dat voor de datum van 6 juni 2013, duidelijkheid is over wat er in 2014 
gevraagd wordt van de partners in Welzijn opbouwen vanaf 0. 


