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Geachte raadsleden, 
 
Vanuit de veranderagenda wordt welzijn opnieuw opgebouwd. De behoefte van de inwoner en het 
mobiliseren van eigen kracht staan daarin voorop. Via wijkgericht werken wordt zo lokaal mogelijk 
oplossingen gevonden voor vraagstukken van inwoners. Het aanbod van onze maatschappelijke 
organisaties op het gebied van welzijn wordt dus ondergeschikt aan de vraag.  
 

In december is dit aan alle huidige samenwerkingspartners op het gebied van welzijn medegedeeld. 
Een van de gevolgen van dit besluit, is het afbouwen van de subsidies in drie jaar.  Hierdoor ontstaat 
zowel inhoudelijk als financieel ruimte om welzijn opnieuw op te bouwen. Sinds die tijd investeert de 
gemeente in het samen ontwikkelen van nieuwe werkmethoden. De huidige partners zijn daar nauw 
bij betrokken, zonder dat hun huidige dienstenaanbod of de huidige organisaties leidend zijn. We 
hebben dan ook zeer regelmatig overleg waarbij we de ontwikkelingen vormgeven in een goede 
verstandhouding zoals bij de ontwikkeling van wijkgericht werken. We hebben met de huidige 
samenwerkingspartners afgesproken dat zij in september een gezamenlijk welzijnsaanbod formuleren 
dat aansluit bij de vraag van onze inwoners en de initiatieven in de samenleving benut. Gezien deze 
vraag, worden op dit moment geen meerjarige afspraken gemaakt met organisaties op het gebied van 
welzijn.  
 
Fidessa Welzijn heeft op 23 april een brief gezonden aan het college. In deze brief vroeg Fidessa om 
duidelijkheid ten aanzien van inhoudelijke keuzes. De toekomst van vluchtelingenwerk en het beheer 
en de exploitatie van accommodaties zoals de ’t Klooster en de Kwaksmölle zijn daar voorbeelden 
van. In de collegevergadering van 28 mei hebben wij hierover besluiten genomen zodat Fidessa de 
gevraagde helderheid heeft en voorlopig kan meebouwen aan de nieuwe werkwijze. Voorafgaand 
hieraan is ons voorgenomen besluit besproken met Fidessa. Fidessa heeft aangegeven zich hier 
volledig in te kunnen vinden. Wij hebben na het besluit op 28 mei direct met Fidessa 
gecommuniceerd.  
 
Vanochtend 4 juni heeft de directeur van Fidessa, mevrouw Vredeveld, bij ons aangegeven dat ze 
samen met haar Raad van toezicht op basis van een financiële doorrekening tot de conclusie komt dat 
er onvoldoende basis is voor continuïteit voor de organisatie Fidessa Welzijn. Afgesproken is om 
samen verschillende scenario’s uit te werken waarbij de continuïteit van het welzijnswerk voorop staat.  
 
Het college staat voor continuïteit van het welzijnswerk, waarbij zoveel mogelijk samen met de 
omgeving antwoord wordt gevonden voor welzijnsvraagstukken, met een vangnet voor de mensen 
waar dat nodig is. 
 
 

 

 


