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Aanleiding
Op 3 november 2009 is in de RTG Samenleving het ‘voorstel tot instemmen met het opstarten van
een vervolgtraject om te komen tot overname van de lokale uitvoering van de huidige werkzaamheden
van de Stichting Sociaal Cultureel Werk in de gemeente Aalten en de sectie sociaal cultureel werk van
de Stichting voor Maatschappelijk Welzijn Dinxperlo door de Stichting Fidessa Welzijn te Ulft’
behandeld. Door de portefeuillehouder zijn tijdens deze discussie ten behoeve van de
meningsvormende raad van 17 november 2009 een drietal toezeggingen gedaan.
Dit betreft:
1. De financiële consequenties van de beoogde overname zullen, voor zover op dit moment
overzienbaar, inzichtelijk gemaakt worden;
2. Daarbij zullen de eventuele financiële risico’s benoemd worden;
3. De tijdens het gesprek met de Stichting Welzijn Winterswijk ontvangen documentatie zal ter
inzage worden gelegd;

Inhoud mededeling
Ad 1.:
Tot op heden gaat het college er van uit dat de beoogde overname van de activiteiten (en het
personeel) van de twee bestaande organisaties voor professioneel sociaal cultureel werk door de
Stichting Fidessa Welzijn te Ulft gerealiseerd kan worden binnen de in een eerder stadium door de
gemeenteraad gestelde financiële randvoorwaarden (Totaal beschikbare budget 2010 € 421.906,00).
Deze zijn:
A. De harmonisatie en samenvoeging van de bestaande activiteitenpakketten van de huidige
sociaal culturele instellingen moet plaats vinden binnen de bestaande budgetafspraken met
de beide instellingen.
Voor 2010 ziet dit er volgens de meest recente gegevens (Najaarsnota 2009) als volgt uit:
2010
2010

P
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144.681,00
5.878,00
150.559,00
150.559,00

46300000
46300000

Soc.cult. Werk 442400 zie bijlage inkomensoverdracht
Soc.cult. Werk 442400 NJN09 Subs. vastst. Stg Soc.Cul.Wer

2010
2010
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239.844,00
11.503,00
251.347,00
251.347,00

46301000
46301000

Subs.jeugd en jong.w 442500
Subs.jeugd en jong.w 442500 NJN09 Subs. SMWD

B. Er is door uw raad een extra structureel budget van € 20.000,00 beschikbaar gesteld
ingaande 2010 voor de verdere professionalisering van het sociaal cultureel werk, om
daarmee in de nabije toekomst beter in te kunnen spelen op (nieuwe) maatschappelijke
ontwikkelingen voortvloeiend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met name
gericht op de doelgroepen jongeren, ouderen en vrijwilligers.
Ad 2:

-2-

Op dit moment verwachten wij uit deze één-op-één-overname, met de genoemde beschikbare
financiële basis, geen directe financiële risico’s. Tijdens het te starten onderzoek naar de mogelijke
overname door de Stichting Fidessa Welzijn zal vastgesteld moeten worden dat er sprake is van een
positieve liquiditeit en solvabiliteit van de boogde toekomstige uitvoerder van de sociaal culturele
activiteiten in onze gemeente. Dit proces zal pas na besluitvorming door uw raad formeel worden
gestart. Tot op heden menen wij te kunnen vertrouwen op de mondeling verkregen informatie van
Fidessa dat zij een financieel gezonde organisatie is. Uiteraard is een dergelijke vertrouwensbasis ook
noodzakelijk om het door ons beoogde proces succesvol af te kunnen ronden.
Ad 3:
De door de RTG-leden gevraagde documentatie van de Stichting Welzijn Winterswijk treft u bijgaand
aan. De reden dat onze voorkeur niet uitgaat naar deze Stichting is met name ingegeven door het feit
dat de Stichting Welzijn Winterswijk haar core-business vooral vindt in de kinderopvang en het
peuterspeelzaalwerk. Sociaal culturele activiteiten doen zij er, in geringe mate, op meer tijdelijke en
projectmatige basis bij. De stichtingdirectie heeft aangegeven wel vanuit deze organisatiebasis een
soort werkgeversrol (salarisadministratie e.d.) te kunnen vervullen. Zij zien geen direct belang in
uitbreiding van hun huidige werkgebied. In vergelijking hiermee schatten wij de specifieke
deskundigheid op het terrein van het sociaal cultureel werk bij en de motivatie om deze deskundigheid
ook in een breder werkgebied in te zetten bij de Stichting Fidessa hoger in.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
1. Jaarverslag 2008 van de Stichting Welzijn Winterswijk;
2. Beleidsplan 2008-2012 (Werkzaamheden 2009) van de Stichting Welzijn Winterswijk;
3. Beknopt Jaarverslag 2007 van de Stichting Fidessa Welzijn.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
N.v.t.

