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Onderwerp: Stand van zaken fusie SRS / Dynamiek 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Zoals u bekend zitten de stichting Ridderkerk Sport (SRS) en de stichting Dynamiek midden in een 
fusietraject. Ons college is via onze portefeuillehouder betrokken bij de voortgang van de fusie. 
Hierbij willen wij u informeren over de laatste stand van zaken en de voortgang van het fusietraject. 
De fusie organisatie heeft gekozen voor de naam Sport en Welzijn als naam voor de nieuwe 
organisatie.  
 
Mede vanwege het feit dat de Dynamiek eigenaar is van enkele gebouwen is er in principe voor 
gekozen om Dynamiek aan te wijzen als de verkrijgende stichting. De voorbereiding van het 
juridische traject tot samenvoeging is doorlopen met het opstellen van een voorlopig fusiebesluit 
door de notaris met toelichting en gewijzigde statuten. 
 
In september zijn door SRS/Dynamiek de onderhandelingen opgestart met de vakbonden over het 
sociaal plan. Eind oktober hebben de vakbonden een ledenraadpleging georganiseerd waarvoor 
alle medewerkers waren uitgenodigd. De leden hebben ingestemd met het sociaal plan onder 
voorbehoud van een zorgvuldige afhandeling van de pensioenovername (indien dit van toepassing 
zou zijn). 
 
Aangezien SRS en Dynamiek bij verschillende pensioenfondsen zijn aangesloten heeft er overleg 
plaatsgevonden met beide pensioenfondsen, te weten ABP (SRS) en PGGM (Dynamiek). Uit dit 
contact bleek dat een status quo van de pensioenvoorziening niet aannemelijk is, aangezien de 
SRS in principe als werkgever zal verdwijnen in het geschetste fusiescenario. Hiervan uitgaande is 
het waarschijnlijk dat het ABP een exitbedrag zal verlangen en dat het inkopen van het behoud van 
rechten bij PGGM tot kosten leidt. Op dit moment zijn de financiële consequenties nog niet bekend 
en worden er alternatieve oplossingen besproken om dit te voorkomen.  
 
Een van de mogelijke oplossingen is dat alle huidige werknemers hun pensioen blijven opbouwen 
bij hun huidige pensioenfonds en dat alle nieuwe medewerkers bij een zelfde pensioenfonds 
worden ondergebracht. Hierover vindt overleg plaats en SRS/Dynamiek hebben er alle vertrouwen 
in dat dit wordt opgelost zonder nadelige financiële consequenties.  
 
De Raden van Toezicht van Dynamiek en SRS hebben echter om die reden wel besloten om de 
formele fusie uit te stellen tot dat er duidelijkheid is over de pensioenvoorziening, zodat de fusie 
niet op 1 januari 2010 is gerealiseerd. Belangrijke overweging bij dit besluit is het feit dat in het 
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Onderwerp: Stand van zaken fusie SRS / Dynamiek (vervolg)   
 
sociaal plan een gelijke overgang op het gebied van arbeidsvoorwaarden is afgesproken. 
Uitgangspunt is ook om de kosten van de fusie zo laag mogelijk te houden. Om dat te kunnen 
realiseren is er meer tijd nodig om de consequenties in beeld te krijgen. De formele fusie staat nu 
gepland voor 1 juli 2010 (i.v.m. half boekjaar). 
 
Wij hebben begrip voor dit besluit, omdat het waarborgen van de arbeidsvoorwaarden voor de 
medewerkers van groot belang is. Tegelijkertijd is het uitstellen van de formeel juridische fusie 
geen belemmering om de inhoudelijke fusie door te zetten. Zaken die hiervoor in gang gezet zijn 
lopen gewoon door. In de afgelopen periode zijn al enkele acties ondernomen die gericht zijn op 
het werken in één organisatie. Er is een gezamenlijke wervingsactie gestart voor de invulling van 
de vacatures medewerker Personeel en Organisatie en medewerker PR, Marketing en 
Communicatie. Medewerkers van beide organisaties vinden elkaar steeds beter in de uitvoering 
van activiteiten en in de afstemming van meer beleidsmatige zaken. Deze ontwikkeling wordt 
doorgezet. 
 
SRS en Dynamiek hebben aangegeven dat het zorgdragen voor de arbeidsvoorwaarden en het 
realiseren van de juridische fusie prioriteit heeft. Tot die tijd werken de organisaties als personele 
unie samen.  
 
Wij zullen de voortgang van de fusie bewaken en u over verdere ontwikkelingen informeren. Wij 
vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 


