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Onderwerp: reactie gezamenlijk concept subsidieaanvraag 2014 

Geachte mevrouw Hamberg, 

Op 30 augustus 2013 heeft u namens de samenwerkende partners (Sensire, Fidessa Welzijn, SWOA, VIT, 
Stichting V.O.T, Humanitas, GGNet en Lindenhout) een gezamenlijk concept subsidieaanvraag met daarbij 
behorende begroting voor 2014 ingediend. Op 30 september 2013 hebben wij, in een gesprek met 
betreffende partners, een toelichting hierop gekregen. In deze brief leest u onze reactie op de gezamenlijke 
concept subsidieaanvraag. 

Reactie subsidieaanvraag 2014 
Op grond van de gezamenlijke concept subsidieaanvraag en uw toelichting hierop op 30 september jl. zijn 
wij van mening dat het proces, zoals gezamenlijk is ingezet, niet leidt tot het gewenste resultaat richting het 
nieuwe welzijn. Wij hebben geen vertrouwen dat u, binnen de beschikbare middelen, gezamenlijk op een 
juiste manier vormgeeft aan het nieuwe welzijn en voldoende bijdraagt aan de geformuleerde 
maatschappelijke effecten in de opdracht die wij aan u gezamenlijk verstrekt hebben. Daarbij constateren wij 
dat de gezamenlijke afbouw naar nul veel tijd en energie vraagt van alle partners, deze zetten wij liever in 
om het nieuwe welzijn vanaf nul op te bouwen. Daarom zetten wij het proces om te komen tot een 
gezamenlijke subsidieaanvraag 2014 stop. 

Om de volgende redenen hebben wij geen vertrouwen in de gezamenlijke concept subsidieaanvraag 2014 
die bij zou moeten dragen aan het nieuwe welzijn: 

De subsidieaanvraag sluit onvoldoende aan bij de gestelde kaders voor 2014 (bijgevoegd als bijlage bij 
deze brief); 
De basis van uw gezamenlijke concept subsidieaanvraag beschouwen wij als oude wijn in nieuwe 
zakken; 
Het nieuwe welzijn wordt met de subsidieaanvraag niet bereikt binnen het beschikbare budget. 
Daarnaast zijn wij er ook niet van overtuigd dat, wanneer wij extra budget beschikbaar stellen, u 
gezamenlijk de juiste stappen zet richting het nieuwe welzijn; 
De budgetten in uw subsidieaanvraag zijn verdeeld op basis van de huidige verdeling van de 
subsidiegelden en niet naar activiteiten die het beste aansluiten bij de gewenste transformatie. Hierdoor 
wordt, ongewenst, mogelijk gekort op goede initiatieven die goed passen in de transformatie. Uit deze 
keuze blijkt voor ons dat de partijen niet in staat zijn over de eigen organisatie heen te kijken ten 
behoeve van de samenleving. 



Wij beseffen dat wij verplichtingen hebben ten opzichte van de afzonderlijke welzijnspartners en die 
verplichtingen willen wij nakomen. Op basis van de eerder vastgestelde uitgangspunten, verwachten wij van 
iedere welzijnspartner een afzonderlijke subsidieaanvraag voor 2014. Hierover communiceren wij op korte 
termijn met de afzonderlijke welzijnspartners. 

Informatie 
Voor vragen en/of opmerkingen over deze brief, kunt u contact opnemen met Gerben van der Steen. U kunt 
hem bereiken van maandag tot en met donderdag via ons algemene nummer (0315) 292 292 of per e-mail: 
q.vandersteen@oude-iisselstreek.nl. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

J • 

Mevrouw G.H. Tam De heer J.P.M. Alberse Mevrouw G.H. Tamminga 
secretaris burgemeester 


