
Motie betreffende D66 voorstel afwikkeling Fidessa 

 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 30 januari 2014. 

 

Overwegende, dat: 

- Het college en de gemeente als overheid een voorbeeldfunctie hebben, 

- Het intrekken van de subsidie aan Fidessa per 1 januari 2014 op een erg laat moment  is 

genomen 

- De consequenties van het wegvallen van FIdessa grote gevolgen heeft voor de inwoners 

van de gemeente 

- Het op deze manier afronden van een 35 jarige relatie met een organisatie leidt tot een 

langdurige vertrouwensbreuk met inwoners en organisaties  

- Dit ook ernstige negatieve gevolgen heeft voor het imago van de gemeente 

- Het tot gevolg heeft dat schade ontstaat aan ingezet vernieuwend beleid zoals 

buurtgericht werken en het van de grond af moeten opbouwen van het welzijnswerk in 

de gemeente 

- Deze manier van handelen een  grote kans geeft op financiële schade als gevolg van 

schadeclaims en  juridische procedures 

- Een en ander zeer  kan worden beperkt door een voorstel van D66 uit te voeren. 

Roept het college op: 

• Het bij deze motie gevoegde D66-voorstel voor de afwikkeling van de problematiek bij 

Fidessa integraal uit te voeren. 
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Een alternatief voor het asociale beleid over Fidessa. 

Inleiding 

In de afgelopen maanden is er een groot gebrek ontstaan aan goede communicatie tussen de 

gemeente en de plaatselijke welzijnsorganisaties. Dit is in de laatste weken geëscaleerd, waardoor de 

gemeente er voor kiest, om een welzijnsinstelling, Fidessa,  failliet te laten gaan, terwijl de 

medewerkers en de activiteiten van de organisatie steeds geprezen worden.  

Er is van alles te zeggen over de wederzijdse verantwoordelijkheden van beide partijen voor de 

ontstane situatie, maar dat laten we nu even achterwege.  Het is namelijk 5 voor 12 en dus moet er 

gehandeld worden, anders zijn er onomkeerbare feiten gebeurd. 

D66 vindt het van belang dat de expertise van de Fidessa niet verloren gaat. Tegelijk heeft de 

gemeente belang bij continuering zonder onderbreking van het welzijnswerk en het fatsoenlijk  

afronden van de bijna 35 jarige relatie met Fidessa vanwege: 

 

• Het geven van een goed voorbeeld hoe overheidsorganisaties in dit soort situaties tot een 

nette afronding kunnen komen.  

• Het voorkomen van een vertrouwensbreuk bij inwoners en organisaties met bestuur en 

politiek en daardoor voorkomen van ernstige en  langdurige schade aan het gemeentelijk 

imago.  

• Het voorkomen van  ernstige en langdurige schade aan ingezet vernieuwend beleid zoals 

buurtgericht werken en  het van de grond af opnieuw moeten opbouwen van het 

welzijnswerk in de gemeente.  

• het voorkomen van financiële schade door claims in verband met het verbreken contracten, 

zoals de arbeidscontracten van medewerkers, huurcontracten met Wonion en 

leverancierscontracten. 

 

Een alternatief voorstel 

Daarom komt D66  met een alternatief voorstel voor het gevoerde beleid, dat volledig uit de hand 

dreigt te lopen: 

Ons voorstel is: 

1. Creëer direct ruimte voor intensief overleg door Fidessa - voor een periode van een half jaar – 

nog deze maand een tweedelige budgetsubsidie te geven: 

A)  De helft van de onomstreden subsidieaanvraag 2014 voor voortzetting van project 

buurtbemiddeling,  van het wijkgericht werken en van het accommodatiebeheer (Lichtenberg en 

Rietborgh). Zonder verdere ontslagen en met de resterende bemensing is de totale 

exploitatiebegroting van Fidessa voor 2014 bij ongewijzigd beleid sluitend met een budgetsubsidie 

van € 455.000 en een projectsubsidie buurtbemiddeling van € 23.000. Zonder frictiekosten zou 

Fidessa hierop in alle gevallen recht hebben: de activiteiten zijn onomstreden, ook onder het 

“nieuwe welzijn”. Bovendien blijft dit bedrag binnen de beoogde 66% subsidietoekenning. Dus 

subsidie = 0,5 x (455.000+23.000) = € 239.000.  NB: Tevens behoeft er dan geen schadeclaim van 

Wonion te worden afgedekt. 

 

Gezien het enthousiasme bij de gemeente over de betreffende medewerkers en hun activiteiten, 

behoeft het geen enkel inhoudelijk probleem te zijn, om deze mensen hun goede werk nog enige tijd 



voort te laten zetten. Natuurlijk kan dit impliceren, dat het `Nieuwe Welzijn` een half jaar of meer 

later van de grond kan komen, maar die vertraging zal er in alle gevallen toch zijn.  

Op deze manier moet Fidessa een eigen faillissementsaanvrage natuurlijk opschorten en moet gaan 

werken aan een “zachte landing” van de organisatie per medio 2014.  Dat is mogelijk als met enige 

spoed de volgende onderdelen van dit plan wordt uitgevoerd. 

 

B) Beëindigings- subsidie 2014 Fidessa 

Gebruik een deel van de vrijgekomen gelden, ontstaan doordat de welzijnsinstellingen in 2014 met 

33%  gekort  worden, om  Fidessa precies genoeg budget te geven om de onvermijdbare frictiekosten 

van reeds vertrokken personeel te betalen. Wij schatten in, dat hiervoor een bedrag in de orde van 

grootte van minder dan € 100.000 eenmalig voldoende zal kunnen zijn. Hierdoor kan Fidessa per 

medio 2014 ophouden te bestaan zonder faillissement.  

2. Treedt als gemeente in indringend overleg met Sensire en / of Azora  

In de afgelopen periode is er aanvankelijk door alle welzijnsinstellingen constructief samengewerkt 

aan een gezamenlijke subsidieaanvraag. Dit is halverwege gestopt, maar niet op inhoudelijke 

gronden. Wij denken daarom, dat het alsnog mogelijk moet zijn, dat een van deze instellingen 

voortaan de deeltaken van Fidessa gaat overnemen. Natuurlijk is het begrijpelijk, dat deze 

instellingen bij een vrije keus graag taken overnemen, zonder dat ze met de rechtsgevolgen van het 

moeten overnemen van medewerkers met opgebouwde rechtsposities worden geconfronteerd. 

Daarom stellen wij voor dat de gemeente de volgende stappen zet: 

 

1) Sterk aandringen op in dienst nemen ( geen overname!) van de overgebleven (thans nog 

maar 4,9 fte) medewerkers van Fidessa per medio 2014 door 1 van de 2 genoemde 

instellingen.  

2) Het door deze instellingen vanaf medio 2014 laten voortzetten van een basisniveau aan ex- 

Fidessa- activiteiten met de toezegging, dat hieraan ook een meerjarige subsidie kan worden 

verbonden. De betreffende activiteiten en medewerkers zijn namelijk geheel onomstreden. 

(zie  huidige Fidessa subsidie onder 1A, dus voor 2
e
 helft 2014 € 239.000)  

3) De instellingen  “uit te dagen” om voor eind 2014 met innovatieve plannen te komen, 

waardoor plaatsing van alle gekwalificeerde Fidessa-medewerkers een reële kans krijgt in het 

“Nieuwe Welzijn”. (NB: geen overname van personeel; nieuwe plaatsen creëren met 

gesloten sollicitatieprocedure) 

4) Het door de gemeente  voor bijvoorbeeld 50% overnemen van het (beperkte)  financiële 

risico, dat zou kunnen ontstaan, wanneer een “overgenomen” medewerker binnen 3  jaar 

blijkt niet te kunnen worden ingepast in het “Nieuwe Welzijn”.  

5)  

Conclusie. 

Op deze wijze moet er een realistische basis ontstaan, om  de huidige patstelling te doorbreken. 

Er komt tijd om na te denken, om enige druk uit te oefenen op Sensire c.q. Azora om opnieuw 

constructief mee te denken en het niet te laten gebeuren, dat een collega-instelling zonder noodzaak  

failliet zou moeten gaan.   

De gemeentelijke kosten zijn zeer beperkt en eenmalig. Ze kunnen binnen de welzijnsbudgetten 

worden opgevangen. Natuurlijk ontstaat er enige vertraging in de beoogde uitvoering van de 

herijking van de welzijnssector, maar dat is veel minder erg dan de eerder genoemde beschadigingen 

in de bestuurlijke verhoudingen en in het imago van de gemeente. 

 

D66 Oude IJsselstreek 

23 januari 2014 


