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D66 woordvoering Fidessa. 

Nota bene: gesproken tekst (video/geluidsopname) is geldend. 

 

Fidessa 

Voorzitter, 

Met ontstentenis hebben we kennis genomen van het handelen van het College in het 

dossier Fidessa. Er kunnen heel veel predikaten op geplakt worden. Ik hou het beperkt tot 

asociaal en een enorme gemiste kans.  Ronduit vervelend dat uw handelen in deze ook 

gevolgen heeft voor onze verhoudingen met partners. En mijn vrees is dat het een effect is 

waar we nog jaren last van gaan hebben. En dat neem ik u zonder meer kwalijk.  

In het dossier heeft u mijn inziens in ieder geval een enorme kans laten liggen. Afgelopen 

zomer was er het idee van de gezamenlijke offerte door het welzijnswerk zelf.  Acht partijen 

laten samenwerken en laten vernieuwen. We weten het allemaal, het gezamenlijke plan 

werd afgewezen. Veel toelichting op de afwijzing kregen we in eerste instantie niet. Ook de 

instellingen zelf kregen nauwelijks een motivatie. Het zou `oude wijn in nieuwe zakken`zijn  

en daar moet iedereen het dan maar mee doen.  Wel een bijzonder dunne motivatie voor 

een afwijzing en bovendien een enorme gemiste kans.  Iedereen weet dat samenwerking tijd 

nodig heeft om tot bloei te komen. Dat de partijen er in twee maanden in slaagden een 

gezamenlijke offerte in te dienen was en is al een  verdienste. Had het de kans gegeven en 

er was in de loop van een à twee jaar  de vernieuwing en efficientie gekomen die we als 

gemeente nastreven. Dat zou zeker gebeuren als we als gemeente niet alleen in algemene 

en dus vaak vage termen blijven spreken over het nieuwe welzijn, maar meehelpen om het 

concreet ook handen en voeten te geven. 

U heeft een andere weg ingeslagen en nu resten er voornamelijk brokken. De manier 

waarop u de 35 jarige relatie met Fidessa wil afsluiten vinden we onbetamelijk en asociaal. 

Het is niet het voorbeeld dat we van een overheidsorganisatie verwachten. Zelfs in de 

zakenwereld krijg je geen goede naam als je op deze wijze aan verplichtingen probeert te 

ontkomen. U tast hiermee het imago van de gemeente langdurig aan, en dat is kwalijk.  

Vandaar dan ook dat we u twee weken geleden een voorstel hebben gestuurd. Tot nu toe 

hebben we van u er niets op vernomen. Daarom nog maar even de kern van het voorstel 

herhaald en tot slot een motie. 

Kern van het D66 voorstel is dat er ruimte komt voor overleg met andere organisaties over 

het in dienst nemen van de resterende medewerkers van Fidessa, Daarvoor is nodig: 
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1.  dat welzijnsorganisatie Fidessa eenmalig alsnog de al door ons gereserveerde subsidie 

van een half jaar van de gemeente krijgt. Dit geld wordt volledig aangewend voor het 

continueren van welzijnstaken, Het gaat daarbij om taken waar de gemeente zelf groot 

belang aan hecht, zoals buurtbemiddeling en buurtgericht werken. Het wordt uitgevoerd door 

mensen waarvan u zelf heeft aangegeven dat u hun expertise voor de gemeente wil 

behouden.  

2.  Ook is nodig dat U in overleg met Sensire of Azora treedt om vanaf de 2e helft van dit jaar 

de taken van Fidessa over te nemen, zonder dat men de hele stichting hoeft over te nemen. 

Men krijgt de subsidie toegezegd, die hiervoor nodig is en ook al door ons gereserveerd is. 

Men kan de medewerkers van Fidessa in een gesloten sollicitatieprocedure aanstellen.  

 

Tot zover kost ons plan dus de gemeente geen extra geld en worden er zeer gewenste taken 

door gewaardeerde medewerkers uitgevoerd. Maar Fidessa heeft ook op dit moment al 

afvloeiingskosten voor reeds vertrokken medewerkers.  

Dat wordt punt 3 van ons alternatief: Neem dit eenmalige bedrag over als gemeente.   Het 

uitvoeren van dit deel van het D66 plan kost de gemeente dus uiteindelijk minder dan een 

ton. Dek dit eenmalig uit de bestaande welzijnsbudgetten, die vrij zijn gekomen door de 

ingezette afbouwregeling.  

 Het bedrag van Eenmalig minder dan een ton  valt volledig in het niet bij de extra 

afvloeiingskosten bij faillissement  die er nu al liggen en de kosten van de juridische 

procedures die vast nog gaan volgen.  

 

En u moet deze extra kosten vergelijken met de extra kosten van uw eigen oplossing: Ook 

het nu weer conform uw noodvoorstel opbouwen van het welzijnswerk gaat geld kosten, 

want er gaan maanden zo niet jaren over heen voordat we de scherven opgeraapt hebben 

en weer terug zijn op een aanvaardbaar niveau. En daarnaast moet er natuurlijk ook nog de 

nodige ambtelijke expertise ingehuurd worden want we gaan opeens onszelf belasten met 

het welzijnswerk. De terugtredende overheid gaat nu zelf het uitvoerende werk op zich 

nemen! Dat is toch is tegenspraak met onze visie op de rol van de gemeentelijke overheid?  

Voorzitter, het is 1 voor 12, maar het d66 voorstel geeft de mogelijkheid om de relatie met  

Fidessa en haar medewerkers alsnog  netjes af te sluiten.  

Ik zou u dan ook met klem willen verzoeken het plan uit te voeren. Een rondgang langs de 

verschillende partijen, zoals Fidessa en Sensire  leerde mij dat het kansrijk is.  Om deze 

oproep kracht bij te zetten hierbij een motie. 

 

Hayo Canter Cremers. 

 

   

 


