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Stand van zaken Fidessa 
 
NB: gesproken tekst (video/geluidsopname) is geldend 
 
 
Voorzitter, 
 
Voordat ik op de inhoud wil ik graag beginnen met het beeld dat de feitenrelazen uit de  
raadsrotonde bij onze fractie oproept.  
 
We zien dat Fidessa en de gemeente met elkaar in gesprek zijn, maar zijn ze ook echt in  
gesprek en begrijpen ze elkaar? Heeft men elkaar goed genoeg meegenomen in de  
ontwikkelingen binnen de eigen organisaties, het huidige werkveld welzijn en de richting  
waar we heen willen, namelijk welzijn vanaf nul? 
 
We hebben grote vraagtekens bij de bedrijfsvoering van Fidessa in de afgelopen jaren en de  
wijze waarop had moeten worden ingegrepen. Dit geldt voor de managers en de raad van  
bestuur van Fidessa, maar ook voor de gemeente en het college. 
 
Als het al langere tijd niet goed gaat, waarom heeft het college niet eerder ingegrepen nav  
eerdere subsidieaanvragen en/of controle van jaarverslagen en/of resultaten. Als doelen c.q.  
opdrachten van de gemeente tav het welzijnswerk niet werden behaald, hoe heeft de  
bijsturing er dan uitgezien. Ook ben ik benieuwd wat de rol van de raad had kunnen zijn tav  
een eerdere en tijdige bijsturing in dit proces. Graag een reactie hierop. 
 
Wat boven de markt zweeft, is het overbruggingsplan versus het afbouwplan. Kan de  
portefeuillehouder nog een keer uitleggen wat eventuele verschillen zijn en waarom dit plan  
niet inhoudelijk tussen de partijen is besproken. 
 
 
Inhoudelijk t.a.v. het welzijnswerk: 
 
In de subsidieaanvraag van Fidessa waren bedragen opgenomen voor frictiekosten en  
afvloeiingsregelingen ter hoogte van € 220000 euro en voor welzijnsprojecten was € 234.000  
euro opgenomen. 
 
Wat mijn fractie niet begrijpt is dat Fidessa een subsidieaanvraag doet en zich beperkt tot de  
activiteiten mbt wijkgericht werken en buurtbemiddeling. Men gaat volledig voorbij aan de  
opdracht van de gemeente om andere elementaire welzijnstaken uit te voeren, zoals het  
jongerenwerk, de ouderenzorg en de vrijwilligersondersteuning (of het moet zo zijn, dat dit in  
de 1,7 fte voor wijkgericht werken is ondergebracht, maar dan hoor ik dat graag van de  
portefeuillehouder). 
 
Honoreren van de subsidieaanvraag van Fidessa zou betekenen dat er geen budget is voor  
en/of dat Fidessa geen activiteiten, (Althans, geen personeel inzet) gaat ontplooien op het  
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gebied van: jongerenwerk, de ouderenzorg en de vrijwilligersondersteuning. Daarnaast  
zouden we accepteren dat bijna 50% van het budget, te weten € 234.000 niet ten goede  
komt aan welzijnswerk. Dit is voor mijn fractie teveel van het goede. 
 
Hoewel de aanleiding een vervelende is: nl. het wegvallen van Fidessa als  
welzijnsorganisatie, zien we onze samenleving veerkrachtig is en nieuwe initiatieven  
ontstaan.  
 
Een aantal activiteiten wordt nu al 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 Debbeshoek  
plaats en er is een stichting opgericht die de kindervakantiedagen wil blijven organiseren.  
 
Hieruit moeten we concluderen dat het uitvoeren van welzijnswerk niet alleen maar door  
welzijnsorganisaties kan worden opgepakt. Onze inwoners kunnen dit ook!  
 
En dit is nu precies waar het mbt welzijn vanaf nul om gaat. De nul staat niet voor afbreken  
maar voor anders denken en op een andere wijze aanpakken. Een terugtredende gemeente  
die stimuleert, faciliteert, begeleid maar vooral zo weinig mogelijk reguleert. 
 
 
Hoe nu verder:  
 
Lokaal Belang is van mening dat eerste de continuïteit van een aantal welzijnsactiviteiten  
moet worden geborgd, het gaat om de volgende activiteiten: 
De vrijwilligersondersteuning, de buurtbemiddeling, het wijkgericht werken, het jongeren en  
ouderenwerk. 
 
Het plan doorontwikkeling welzijnswerk kan hiervoor dienen, maar alleen voor fase 1.  
Dit plan zien wij namelijk alleen maar als een noodverband. Er moet zo snel mogelijk een  
aanvullend plan komen voor fase 2, de doorontwikkeling en inrichting van het nieuwe  
welzijnswerk. Hierbij moet nadrukkelijk worden aangesloten bij de uitgangspunten van  
welzijn vanaf nul.  
 
De continuïteit wordt, via dit plan geregeld voor een half jaar, Lokaal Belang wil dan ook over  
uiterlijk vier maanden (maar liefst eerder) een duidelijk plan voor de fase 2. We vragen de  
portefeuillehouder of ze dit wil toezeggen. 
 
Waar we verder aandacht voor willen vragen is het behoud van de expertise van het  
welzijnswerk. Daarom willen wij bij de portefeuillehouder er op aan dringen, dat zij de  
aanwezige kennis en gemotiveerde medewerkers probeert te behouden voor het  
welzijnswerk in de Oude IJsselstreek. 
 
Voorzitter, last but not least: we moeten niet vergeten dat Fidessa en haar medewerkers zich  
een groot aantal jaren, op een zeer goede wijze, heeft ingezet voor het welzijn van de  
inwoners van de Oude-IJsselstreek. Dit verdiend alleen maar respect en waardering.  
 
Tot zover in 1e termijn. 


