
Memo 

Aan: Raadsleden 

Cc: Fidessa, mevrouw Vredeveld 

Van: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 21 januari 2014 

Kenmerk: 14ini00201 

Onderwerp: Verslag en aanvullende informatie raadsrotonde situatie rondom Fidessa 

 
 
Geachte raadsleden. 
 
Op 16 januari 2013 heeft u tijdens een raadsrotonde gesproken over de situatie rondom Fidessa. Voor 
deze raadsrotonde waren diverse stukken beschikbaar, vanuit het college en vanuit Fidessa. Naar 
aanleiding van deze stukken heeft u om nadere informatie gevraagd. In dit memo vindt u een kort 
verslag van de raadsrotonde en een antwoord op de vragen die u aan wethouder Sluiter heeft gesteld. 
 
Verslag rotonde: 
Na de opening en inleiding door voorzitter Kusters zijn wethouder Sluiter en mevrouw Vredeveld, de 
directeur/bestuurder van Fidessa Welzijn, in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting te 
geven op de ingediende stukken. Hierna heeft de vergadering gesproken over de wijze waarop dit 
onderwerp besproken zou worden. Besloten is om de raadsrotonde te gebruiken voor het stellen van 
informatieve/verduidelijkingsvragen. Deze vragen worden in een lijst verzameld door de wethouder. 
Deze lijst wordt op compleetheid gecontroleerd door de verschillende fracties. Vervolgens worden op 
donderdag 23 januari 2013 de antwoorden op de vragen en het ‘plan doorontwikkeling welzijnswerk’ 
aan de raadsstukken toegevoegd, zodat deze tijdens de raadsvergadering als basis voor het politieke 
debat in de raadsvergadering kunnen dienen.  
 
De rest van de vergadering wordt gebruikt voor het stellen van vragen, hieronder genoemd. 
 
Vragen CDA 
 
1) Vraag: Wanneer twee partijen met en dusdanig relaas komen, met zoveel licht tussen de feiten, 

mag worden verwacht dat dit onderling op een normale manier wordt uitgesproken. Het college 
wordt verzocht dit gesprek met Fidessa aan te gaan en samen met een oplossing te komen. 
 
Antwoord: De suggestie wordt gewekt dat er veel licht zit tussen de afspraken. Dat is er niet, en dat 
is er ook niet geweest. De verhoudingen zijn steeds goed geweest.  
 
Van meet af aan is er sprake geweest van twee opdrachten die niet goed op elkaar aansloten. 
Mevrouw Vredeveld heeft in haar feitenrelaas aangegeven dat het haar opdracht was om Fidessa 
te laten fuseren met- of overnemen door een andere partij. Het college heeft vanuit de 
programmabegroting en de veranderagenda een opdracht ten aanzien van de opbouw van het 
Welzijn vanaf 0. Er is dus geen sprake van licht tussen de feiten, maar van ruimte tussen de 
opdrachten. 
 
Daarbij is er steeds sprake geweest van constructieve samenwerking tussen Fidessa en het 
college. Er zijn in gezamenlijkheid speerpunten benoemd, zoals vrijwilligerswerk en jongerenwerk. 
Ook hebben we overeenstemming gevonden over de afbouw van de subsidie over een periode van 
drie jaar tijd en het tegelijkertijd toewerken naar een welzijnsopbouw vanaf 2014, met als resultaat 
dat in 2016 er een nieuw welzijnslandschap zal staan. We waren en zijn het eens dat het beheren 
van accommodaties niet meer de taak is van de welzijnstichting, mede gezien het Wijkgericht 
Werken.  
 
Er zijn ook samen concrete acties ondernomen om Fidessa verlichting te bieden in het jaar 2014. 
Dit is gedaan door middel van het verlaten van de accomodaties en het overdragen van het 
vluchtelingenwerk. Dit had verlichting moeten bieden voor Fidessa.  
 
 



Tegen het licht van bovenstaande hadden wij gehoopt dat de gezamenlijke subsidieaanvraag een 
oplossing zou bieden. De kaders hierbij waren een coöperatieve aanpak van welzijn, waarbij 
activiteiten en inwoners voorop staan. Helaas voldeed de aanvraag hier niet aan. Daarna is de 
gemeente bij de individuele subsidieaanvraag geconfronteerd met een aanvraag waarin voor de 
helft frictiekosten verrekend waren in plaats van welzijnsactiviteiten voor onze inwoners.  
 
Terugkijkend naar 2013 is er veel overleg geweest tussen Fidessa en het college en/of het 
ambtelijk apparaat. We hebben met elkaar steeds uitgangspunten uitgewisseld, met als basis de 
kaders zoals door de raad vastgesteld in het project Welzijn vanaf 0. Dit om het welzijn op een 
nieuwe manier op te gaan bouwen; het zogenaamde nieuwe pad. Die gesprekken ook doorgegaan 
na de zogenaamde ´brandbrief´. Dit heeft echter niet geleidt tot het gewenste resultaat. Zoals 
mevrouw Vredeveld in de raadsrotonde heeft aangegeven, ziet Fidessa alleen een oplossing in 
verruiming van het budget. Dat is, gelet op de door u gestelde financiële kaders, niet mogelijk. 
Bovendien beschrijft mevrouw Vredeveld in haar eigen feitenrelaas dat de opdracht die zij heeft 
van de Raad van Toezicht in augustus 2013 is veranderd. In augustus 2013 heeft zij van de Raad 
van Toezicht de opdracht gekregen om de organisatie Fidessa af te bouwen. 
 

2) Vraag: Het college stelt dat er in januari een plan van aanpak komt. Dit hebben wij nog niet gezien. 
Graag alsnog aanleveren. 
 
Antwoord: Het ‘plan doorontwikkeling welzijnswerk’ vindt u, zoals toegezegd tijdens de 
raadsrotonde, als bijlage bij deze memo. 

 
Vragen VVD 
 
De VVD constateert uit de stukken dat er wel bij elkaar aan tafel is gezeten, maar niet met elkaar is 
gesproken.  
 
1) Vraag: In de memo van het college aan de raad staat dat Fidessa nooit een afbouwplan heeft 

ingediend, terwijl daar wel om gevraagd is. Waarom hebben partijen elkaar niet bij de les 
gehouden? 
 
Antwoord: Wij hebben Fidessa hier bij herhaling naar gevraagd. Het opstellen van een dergelijk 
plan is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Fidessa.  
 

2) Vraag: Fidessa heeft gesteld dat zij in februari 2014 zal sluiten. De raad wordt in januari over het 
‘plan doorontwikkeling welzijnswerk’ geïnformeerd. Wanneer gebeurt dat? 
 
Antwoord: Het ‘plan doorontwikkeling welzijnswerk’ vindt u, zoals toegezegd tijdens de 
raadsrotonde, als bijlage bij deze memo. 
 

3) Vraag: In de tijdslijn geeft Fidessa aan dat haar ´hoofd op het hakblok´ lag. Wat heeft Fidessa er 
aan gedaan om dit punt om te draaien? 
 
Antwoord: Dit willen wij graag voor u in de juiste context plaatsen. Deze opmerking is inderdaad 
door de projectleider gemaakt maar het is niet handig een dergelijke term te gebruiken. Echter, 
deze term is gebruikt na ontvangst van de brandbrief van Fidessa van april. Daarmee werd 
bedoeld te zeggen dat op het moment dat een partij zelf via de media kenbaar maakt dat ze failliet 
gaan, deze partij zelf mogelijkheden afsluit wanneer je nog met andere partijen in overleg bent voor 
fusie en / of overname. 
 

4) Vraag: In de tijdslijn geeft Fidessa aan dat er geen sprake is van een korting naar 66%, maar naar 
47%. Graag hierop een toelichting. 
 
Antwoord: In december 2012 is besloten dat het subsidiebedrag in 2013 100% zou bedragen, in 
2014 66% en in 2015 33%. In mei 2013 is in onderling overleg besloten om een aantal activiteiten 
(vluchtelingenwerk, accomodatiebeheer) uit het pakket van Fidessa te halen. De middelen die 
daarmee gemoeid waren, zijn vervolgens van de 66% voor 2014 afgetrokken. Het is dus juist dat 
Fidessa in 2014 minder dan 66% aan subsidie zou ontvangen. Die berekening komt uit op een 
budget van 47%. Daar stond tegenover dat zij conform eigen verzoek minder welzijnstaken zou 



hebben. 
  

5) Vraag: In de tijdslijn wordt gesproken over mediation en een bezwaarschrift. Wat is hier het 
resultaat van? 
 
Antwoord t.a.v. mediation: Mediation pas je toe omdat verhoudingen verstoord zijn. De 
verhoudingen tussen de gemeente en Fidessa waren en zijn ons inziens niet verstoord. Hetgeen 
voorlag en voorligt is het vraagstuk hoe verder te gaan met welzijnswerk. En het uitgangspunt van 
de gemeente daarin is bekend; nieuwe vorm van welzijn. De vragen die Fidessa bij ons neer had 
gelegd gingen over de financiële kaders en de termijn waarbinnen de verandering gerealiseerd 
moest worden. Hierbij hanteren wij de kaders die u heeft gesteld. 
Antwoord t,a,v, bezwaar: De bezwaarcommissie heeft het college geadviseerd over het 
bezwaarschrift. In dit advies worden wij in het gelijk gesteld, voor zover het de afbouw van de 
subsidie in drie jaar betreft en de aftrek van gelden naar aanleiding van de overdracht van taken. 
Met betrekking tot de toepassing van de korting over 2014 (van 66% naar 47%), ligt het advies ter 
beoordeling bij onze advocaat. Als deze een advies heeft uitgebracht, zullen wij besluiten op het 
bezwaarschrift. Indien het advies van de bezwaarcommissie wordt gevolgd en het subsidiebedrag 
opnieuw wordt berekend, zal dat betekenen dat het subsidiebedrag voor 2014 enigszins omhoog 
zal gaan. Hierbij willen wij opmerken dat het onvoldoende zal zijn om de problematiek bij Fidessa 
op te lossen aangezien een zeer groot deel van de subsidiegelden zal opgaan aan frictiekosten en 
dus niet voor welzijnsactiviteiten beschikbaar zijn. 
 

6) Vraag: Er is sprake van een huurovereenkomst tussen Fidessa en Wonion waar een boeteclausule 
van € 450.000 aan vast hangt. Staat de gemeente hiervoor borg? 
 
Antwoord: Nee, de gemeente staat hiervoor geen borg. De gemeente is primair geen onderdeel 
van de huurovereenkomsten tussen Fidessa en Wonion. Uiteraard zijn Wonion en gemeente 
frequent in gesprek over de situatie die ontstaat na vertrek van Fidessa. 
 

7) Vraag: De gemeente is ook verhuurder van Fidessa. Als Fidessa failliet gaat, wat betekent dat dan 
voor de huurinkomsten van de gemeente? 
 
Antwoord: De gemeente zal deze huurinkomsten (Kwaksmölle en Het Klooster) ontberen. 
Tegelijkertijd zal zij Fidessa niet hoeven te subsidiëren om diezelfde huurinkomsten te kunnen 
voldoen. Hier is sprake van vestzak-broekzak, zodat het verlies van de huurinkomsten geen effect 
heeft voor de financiële positie van de gemeente.  
 
Natuurlijk zijn wij daarnaast steeds in gesprek met Wonion en Stichting Rietborgh beheer. 
Rietborgh beheer is een aparte subsidiestroom en is geen onderdeel van de subsidiebeschikking 
aan Fidessa Welzijn. 
 

8) Vraag: Fidessa geeft in de stukken aan dat zij vanuit het verleden een negatief imago heeft bij de 
bestuurders en ambtenaren en dat dit van invloed is geweest op het proces. Vraag aan Fidessa, 
wat bedoelt u hiermee?  
 
Antwoord: Deze vraag is primair voor Fidessa. Toch hechten wij eraan u mee te geven dat wij 
dankbaar zijn voor het werk dat de medewerkers van Fidessa voor onze inwoners hebben gedaan. 
Er is wat ons betreft geen sprake van een ´negatief imago´ richting Fidessa. 

 
9) Vraag: In de beleidsstukken staat dat er in 2016 plek is voor Fidessa. Nu blijkt dat niet het geval te 

zijn. Graag toelichting daarop. 
 
Antwoord: Bij Welzijn vanaf Nul staan de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de 
activiteiten voor die inwoners centraal. Het is voor ons van minder belang wie die activiteiten 
uitvoert. Fidessa kan daar prima een rol in vervullen. Vanuit historische relaties zijn we samen met 
onze huidige welzijnspartners begonnen aan dit veranderingstraject. Wij worden nu geconfronteerd 
met de huidige situatie rondom Fidessa. Dat is onvoorzien en onfortuinlijk, maar ook onvermijdelijk.  
 

 
 



 
Vragen Lokaal Belang 
 
1) Vraag: Op welke gronden is de subsidieaanvraag afgewezen? 

 
Antwoord: De individuele subsidieaanvraag 2014 van Fidessa is afgewezen, omdat de helft ingezet 
is voor frictiekosten in plaats van voor welzijnsactiviteiten. Met andere woorden, omdat uit de 
overlegde begroting, de andere stukken en verschillende overleggen bleek dat een zeer groot deel 
van de subsidiegelden zou worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de subsidie was 
verleend.  
 

2) Vraag: Zijn de andere subsidieaanvragen ook afgewezen? 
 
Antwoord: De andere subsidieaanvragen zijn in behandeling. Net als bij Fidessa wordt als eerste 
getoetst of het subsidiebedrag (de 66%) voor welzijnsactiviteiten wordt gebruikt. Wanneer dat zo is, 
zal er conform het besluit van december 2012 worden beslist. Het ziet er naar uit dat dit zo is. 
Geen van de subsidieaanvragers heeft frictiekosten als onderdeel van de begroting opgenomen. 
 

Vragen D’66 
 
1) Vraag: In de tijdslijn staat op pagina 2 dat de wethouder heeft gezegd dat Fidessa: ´Goud in 

Handen heeft.´ Hoe kan het dat het nu anders is? 
 
Antwoord: Dit heeft de wethouder aangegeven reeds vooraan in het traject in het kader van de 
coöperatieve aanpak mee kunnen doen aan het vorm geven van het nieuwe welzijn. Dit is nog 
steeds het uitgangspunt van de wethouder. Het gaat tenslotte om de welzijnsactiviteiten en de 
inwoners gezamenlijk vorm te geven met partijen en dit hebben we in een zo vroeg mogelijk 
stadium gezamenlijk op willen pakken om in tijd tot een optimaal resultaat te kunnen komen en juist 
ook om ruimte te kunnen bieden aan het ontstaan van nieuwe initiatieven.  
 

2) Vraag: In de tijdslijn staat op pagina 2 aangegeven dat er irritaties zijn ontstaan ten opzichte van de 
ingehuurde projectleider. Wat is de grondslag van deze irritaties? 
 
Antwoord: Deze vraag is voor Fidessa. 
 

3) Vraag: In de tijdslijn staat op pagina 3 dat de ingehuurde projectleider heeft aangegeven dat 
Fidessa ´het hoofd op het hakblok heeft gelegd´.  
- Is dit zo gezegd? 
- Als dat zo is gezegd, waarom is dat dan gedaan? 
- En wat vindt u daarvan? 
 
Antwoord: De toelichting is hierboven gegeven.  
 

4) Vraag: In de tijdslijn is aangegeven dat er gesprekken zijn geweest met Sensire over fusie of 
overname. Is duidelijk waarom zij indertijd niet wilden, of er nu mogelijkheden zijn en welke 
oplossingen hier mogelijk zijn? 
 
Antwoord: Deze vraag is tijdens de raadsrotonde beantwoord door mevrouw Vredeveld. Zij heeft 
aangegeven dat er gesprekken zijn geweest met zowel Sensire als met Azora en dat beiden het 
huidige personeel en/of de huidige werkzaamheden niet over wilden nemen, vanwege het risico op 
overgang onderneming.  
 

5) Vraag: In het verlengde van vraag 4; welke mogelijkheden ziet het college? 
 
Antwoord: Het afgelopen jaar hebben wij op verschillende momenten gezocht naar oplossingen. 
Met betrekking tot de situatie van Fidessa bestaat ook voor de gemeente een reëel risico voor 
overgang onderneming. Dit risico is financieel af te dekken, maar dat zou niet passen binnen de 
door u vastgestelde financiële kaders. Bovendien is het daarbij de vraag of met het overnemen van 
de volledige bestaande organisatie de door u gewenste verandering snel kan worden 



bewerkstelligd. 
 

6) Vraag: Door de voortijdige huuropzegging bij Wonion zullen de huurovereenkomsten en de boete 
bij de gemeente worden gelegd. Is daar rekening mee gehouden? 
 
Antwoord: Hier is geen rekening mee gehouden. Dat is ook niet nodig, omdat wij geen onderdeel 
uitmaken van de huurovereenkomsten tussen Fidessa en Wonion. Juridisch zijn wij niet 
aansprakelijk voor deze huurovereenkomsten of de boetebedingen die daarin opgenomen zijn. 
 
Dat neemt niet weg dat wij frequent met Wonion in overleg zijn over concrete oplossingen. Het 
belang van Wonion ligt vooral in het verhuren van verschillende locaties. Ons belang ligt hij het 
verrichten van welzijnsactiviteiten. Hiervoor zijn ook locaties nodig.  
 

7) Vraag: Er is in de communicatie met de medewerkers van Fidessa en de pers gesproken over een 
oplossing met een payroll- of uitzendconstructie. Uit het relaas en de toelichting door mevrouw 
Vredeveld blijkt dat dit onrust teweeg heeft gebracht. Het college stelt dat deze oplossing met 
terughoudendheid is gebracht. Is dat inderdaad zo? 
 
Antwoord: Er is met terughoudendheid gecommuniceerd. We hebben absoluut geen onrust en 
onzekerheid teweeg willen brengen maar betrokkenen wel op tijd willen informeren. In het gesprek 
met de medewerkers is door de ambtenaar toelichting gegeven op het collegebesluit en uitgelegd 
wat wij op dat moment aan het onderzoeken waren. Er is expliciet aangegeven dat er nog niets 
zeker was, omdat een oplossing moest worden gevonden in harmonie met onze eigen 
organisatieverandering en zonder risico op overgang onderneming.  

 
8) Vraag: In haar communicatie stelt het college dat het welzijnswerk gewoon door gaat. Uit een 

belrondje van een journalist blijkt dat niet zo te zijn. Er wordt niet gecommuniceerd over de 
voortgang en het is niet duidelijk hoe en waar er gecommuniceerd wordt met de burger. Graag 
toelichting. 
 
Antwoord: U mag er op vertrouwen dat wanneer het college stelt dat het welzijnswerk doorgang 
vindt, zij haar uiterste best zal doen dit te bewerkstelligen en te realiseren. Hier wordt op dit 
moment hard aan gewerkt en één van die zaken is het ‘plan doorontwikkeling welzijnswerk’ zoals 
bijgevoegd.  
 

Vragen PvdA: 
 

1) Vraag: Hoe gaat het nu verder met de welzijnsactiviteiten? 
 
Antwoord: Voor de gemeente is het zaak dat welzijnsactiviteiten doorgang vinden en dat ten alle 
tijden een periode van lange onzekerheid ook voor onze inwoners willen voorkomen. Een eerste 
aanzet wordt daartoe gegeven in het ‘plan doorontwikkeling welzijnswerk’, dat u bij deze memo 
vindt. 
 

2) Vraag: Wat is precies de discrepantie/breuk tussen Fidessa en de gemeente, dat dit niet is gelukt? 
 
Antwoord: Het is Fidessa niet gelukt om binnen de kaders die de gemeente heeft gesteld 
(financiën, tijd) de gewenste veranderingen in de werkwijze en de eigen organisatie te maken. 
 

3) Vraag: Hoe gaan we verder met het personeel? 
 
Antwoord: Voor het antwoord hierop verwijzen we naar het ‘plan doorontwikkeling welzijnswerk’, 
dat u bij deze memo vindt. 
 
 

 
 
 
 
 




