
 
In deze versie van de memo heeft Fidessa haar aanvullende informatie opgenomen. In blauw 
aangegeven. 
 

Aan: Raadsleden 

Cc:  

Van: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 16 januari 2014 

Kenmerk: 14ini00188 

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 in 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 interventieplan 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. 
 

2) Vraag: Het college stelt dat er in januari een plan van aanpak komt. Dit hebben wij nog niet gezien. 
Graag alsnog aanleveren. 
 

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 Fidessa: Op 1 juli 2013 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin is gesproken 
over een afbouwplan. Op advies van de ambtenaar krijgt dit overzicht de titel van 
overbruggingsplan in plaats van afbouwplan. In het overleg benadrukt Fidessa dat een 
overbruggingsplan een relatie heeft met de gezamenlijke subsidie aanvraag. Hierop geeft de 
wethouder aan binnen een week over de cijfers te willen beschikken. Er worden 3 begrotingen 
ingediend, voor verschillende scenario’s. Hieruit blijkt, dat elk scenario tot een verlies leidt voor 
Fidessa van 3 tot 4 ton, Op 1 augustus vindt aan de hand van de drie scenario’s ambtelijk overleg 
plaats. De ambtenaar vraagt dan expliciet om een beter uitgewerkt overbruggingsplan. Zoals 



vermeld in het feitenrelaas worden deze drie scenario’s ingenomen, met de toezegging hierop 
terug te komen. Fidessa werkt in nauw overleg met Sensire   één van de scenario’s verder uit in  
verband met de in te dienen gezamenlijke subsidieaanvraag. Dit scenario is dan ook het 
uitgangspunt voor het overbruggingsplan. Vervolgens wordt op 12 september via de mail het 
concept-overbruggingsplan verzonden aan een tweetal ambtenaren. Echter, in het daaropvolgende 
overleg op 19 september weigeren deze ambtenaren met ons inhoudelijk te overleggen ivm 
lopende bezwaarprocedure. Er is dus wel een afbouwplan ingediend, nl het overbruggingsplan. 

 
2) Vraag: Fidessa heeft gesteld dat zij in februari zal sluiten. De raad wordt in januari over het 

interventieplan geïnformeerd. Wanneer gebeurt dat? 
Antwoord Fidessa: De Raad van Toezicht van Fidessa heeft het besluit genomen om faillissement 
aan te vragen. Dit verzoek tot faillissement wordt op 31 januari 2014 bij de rechtbank ingediend.  
 

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 Fidessa: De opmerking is gemaakt door de projectleider van de gemeente, dus 
beantwoording is aan het college. Fidessa heeft zich over deze opmerking verbaasd en heeft 
steeds getracht op een constructieve manier tot een oplossing te komen. 

 
4) Vraag: In de tijdslijn geeft Fidessa dat er geen sprake is van een korting naar 66%, maar naar 

47%. Graag hierop een toelichting. 
Antwoord Fidessa: 66% van het subsidiebedrag over 2013 (861.537,=) bedraagt € 568.614. Echter 
door de kortingen die de gemeente voor 100%  doorvoert voor Vluchtelingenwerk en huisvesting 
accommodaties (40.000 en 73.191) namelijk totaal € 113.191 komen we uit op het bedrag van € 
455.423 (861.537-113.191). Dit bedraagt dus 53% van het subsidiebedrag over 2013. Zo is de 
korting van 47% te verklaren.  

 
5) Vraag: In de tijdslijn wordt gesproken over mediation en een bezwaarschrift. Wat is hier het 

resultaat van?  
 

6) Vraag: Er is sprake van een huurovereenkomst tussen Fidessa en Wonion waar een boeteclausule 
van € 450.000 aan vasthangt. Staat de gemeente hiervoor borg? 
 

7) Vraag: De gemeente is ook verhuurder van Fidessa. Als Fidessa failliet gaat, wat betekent dat dan 
voor de huurinkomsten van de gemeente? 
 

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 Fidessa: In 2010 is door de gemeente een quick scan uitgevoerd door Boer & Croon. 
Hierover is een rapport verschenen: “Een stevige omhelzing”. Aanleiding waren de vragen:  
“Hoe komt het dat Fidessa zijn afspraken (kernproces en bedrijfsmatig) niet of moeilijk nakomt? 
Hoe komt het dat de regionale samenwerking zo moeizaam c.q, niet op gang komt?  
En tot welke aanbevelingen leidt dit voor het duurzaam verbeteren of oplossen van de 
problematiek rond het welzijnsbeleid?”  
Verder valt in dit rapport te lezen dat de formele relatie tussen de gemeente en Fidessa niet mee-
ontwikkeld is met de robuuste veranderingsprocessen in de lokale overheid. In 2010 wordt al 
geconstateerd dat er veel ambtelijke en administratieve drukte is gaan zitten in het “…goed doen 
van de dingen, in plaats van de goede dingen te doen”. 
Tenslotte: “Duidelijk is geworden dat er lange tijd sprake is van een stevige omhelzing tussen de 
gem. Oude IJsselstreek en Fidessa. Wellicht is die omhelzing al te stevig geworden en smorend is 
gaan werken. En dan loopt het niet altijd goed af voor de betrokkenen”.  
 
Dus wellicht heeft de beeldvorming uit het verleden sommige betrokkenen belemmerd om 
transparant en zonder vooroordelen de gesprekken te voeren.  
 

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. 
 

Vragen Lokaal Belang 



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

 
2) Vraag: Hebben de andere partijen ook een individuele subsidievraag ingediend en wat is daarmee 

gebeurd? 
 

Vragen D66 
 
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? 
 

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 Fidessa: Dat heeft te maken met de insteek van de projectleider om de invulling van het 
sociaal domein leidend te laten zijn en daarmee de opzet van het wijkgericht werken dat een 
opbouw heeft gekend vanuit betrokken organisaties te negeren. In plaats van beide processen 
samen te laten vallen, dreigt er polarisatie. 
 

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? 
 

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 Fidessa: 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. Bij Sensire speelt hierbij mee dat zij, vanwege de perikelen 
omtrent huishoudelijke hulp, momenteel onder een vergrootglas liggen. Het probleem overgang 
onderneming is in principe op te lossen met geld, maar het is zonder een valide berekening niet 
goed te zeggen hoeveel geld dit zou zijn. 
 

5) Vraag: In het verlengde van vraag 4; welke mogelijkheden ziet het college? 
 

6) Vraag: Door de voortijdige huuropzegging bij Wonion zullen de huurovereenkomsten en de boete 
bij de gemeente worden gelegd. Is daar rekening mee gehouden? 
 

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 Fidessa:  Op 17 december na afloop van het aangekondigde besluit om de 
subsidieaanvraag van Fidessa niet te honoreren is er contact opgenomen met Fidessa om de 
mogelijkheden van continuering van alle of sommige medewerkers te bespreken. In het daarop 
volgende medewerkers overleg is deze mogelijkheid toegelicht. Deze optie is met enthousiasme 
gebracht met de toezegging dat een en ander moest worden uitgezocht. Ook de wethouder heeft 
persoonlijk contact gehad met de vraag aan de directeur/bestuurder om hier in gezamenlijkheid uit 
te komen. 

 
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 Fidessa: Omdat er geen subsidie over 2014 verleend is aan Fidessa zijn er ook geen 
middelen voor financiering van de huidige medewerkers en de benodigde ontslagvergoedingen. De 
salarissen worden betaald uit de voorziening die tot en met 2012 gevormd is  voor frictiekosten als 
gevolg van eerdere ontslagen door eerdere bezuinigingen/reorganisaties. Formeel is er dus geen 



opdracht tot uitvoering van welzijnsactiviteiten in 2014. Dat er toch gewerkt wordt heeft te maken 
met de verantwoordelijkheid die medewerkers voelen om de burgers niet in de steek te laten en het 
vertrouwen dat zij hebben dat de door hen uit te voeren taken bijdragen aan het continueren en 
verder uitbouwen van het nieuwe welzijn. 
 
Vragen PvdA: 
 

1) Vraag: Hoe gaat het nu verder met de welzijnsactiviteiten? 
Antwoord Fidessa: De inspanningen die de professionals van Fidessa hebben getoond de 
afgelopen maanden om initiatieven van burgers te stimuleren en op eigen kracht voort te zetten 
hebben hun vruchten afgeworpen.  Een aantal activiteiten wordt elders voortgezet, zoals de 
seniorenkamer door Azora in Debbeshoek. In Varsseveld is een nieuwe stichting in wording die het 
beheer van de Kwaksmolle op zich neemt. De seniorenkamer in ’t Klooster is verplaats naar Azora 
en vindt in Debbeshoek plaats. 
De kindervakantiekampen worden voortgezet door een eigen stichting, die afgelopen week 
hiervoor is opgericht. De medewerkers van Fidessa hebben hierin een cruciale rol gespeeld bij het 
begeleideen van vrijwilligers naar zelfstandigheid. 
Bovenstaande voorbeelden geven aan dat juist de begeleiding van medewerkers nodig is om 
initiatieven te stimuleren en de juiste voorwaarden in te vullen om activiteiten door burgers voor te 
laten zetten.  
Medewerkers met als taken Buurtbemiddeling, wijkgericht werken en coördinatie servicepunt 
vrijwilligers werken nog totdat het faillissement wordt bekrachtigd of tot aan het einde van hun 
opzegtermijn.  
Daarnaast is nog 1 parttime-medewerker in dienst  voor de noodzakelijke administratieve, 
financiële en personele afwikkeling .  
 

2) Vraag: Wat is precies de discrepantie/breuk tussen Fidessa en de gemeente, dat dit niet is gelukt? 
Antwoord Fidessa: Dat heeft onder meer te maken met financiën en het ontbreken van een 
constructieve houding van de gemeente om bijtijds in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken. 

 
3) Vraag: Hoe gaan we verder met het personeel? 

Antwoord Fidessa: Het is belangrijk dat de Cao rechten van de medewerkers gewaarborgd 
worden. Wellicht is er een oplossing te bedenken waarbij de werkzaamheden in het kader van het 
nieuwe welzijn, door hen via een andere organisatie uitgevoerd kunnen worden. 


