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Onderwerp: Raadsinformatiebrief afronding fusie van SRS en Dynamiek 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Zoals aan uw raad is toegezegd hebben wij u vanaf 2008 regelmatig via de programmamonitoren 
en diverse raadsinformatiebrieven geïnformeerd over het fusieproces tussen SRS en Dynamiek. 
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u ter afsluiting informeren over de afronding van dit traject, 
inclusief de afrekening van de subsidie voor de frictiekosten. 
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van ontstane (financiële) problemen bij de Stichting Dynamiek hebben wij in 2008 
opdracht gegeven aan Berenschot om onderzoek te doen naar de ontstane situatie. Over het 
rapport van Berenschot bent u geïnformeerd. Berenschot heeft diverse tekortkomingen 
geconstateerd en vastgesteld dat Stichting Dynamiek niet in staat was deze problemen zelfstandig 
op te lossen. Door Berenschot is geadviseerd om een fusie met Stichting Ridderkerk Sport te 
onderzoeken. Het college heeft eind 2008 aan Dynamiek en de SRS gevraagd om de 
fusiemogelijkheden te onderzoeken. Hierop is positief gereageerd en er zijn gesprekken gestart 
over een mogelijke fusie. Dit heeft geleid tot een voorstel van SRS/Dynamiek om te komen tot een 
fusie, waarbij er aan de gemeente bestuurlijke steun en een bijdrage gevraagd werd in de 
frictiekosten. Het college heeft aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om een bijdrage aan de 
frictiekosten ter beschikking te stellen. Uw raad heeft hier op 15 oktober 2009 via een 
begrotingswijziging mee ingestemd.  
 
Fusietraject 
Het fusietraject is succesvol verlopen en de fusie van SRS en Dynamiek is per 1 juli 2010 
geëffectueerd en heeft geresulteerd in de nieuwe stichting Sport en Welzijn. De problemen waar 
Dynamiek mee te maken had zijn als gevolg van schaalgrootte in de nieuwe organisatie opgelost, 
waarbij de activiteiten gecontinueerd zijn en Sport en Welzijn ook een grote bijdrage levert aan de 
gemeentelijke bezuinigingen vanaf 2011.  
 
Frictiekosten fusie 
Door SRS/Dynamiek is in 2009 een bijdrage gevraagd voor de frictiekosten. De frictiekosten waren 
begroot op maximaal € 240.000,-. Aan SRS/Dynamiek is voor 2009 en 2010 een incidentele 
subsidie verstrekt van 2/3e van de frictiekosten met een maximum van € 160.000,-. Sport en 
Welzijn heeft op 24 december 2010 verantwoording aan ons college afgelegd over deze subsidie. 
De totale verantwoorde frictiekosten bedragen € 211.353,80. In onze vergadering van 18 januari 
2011 hebben wij de subsidie op basis van de verantwoording definitief vastgesteld op € 140.903 
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(zijnde 2/3e van € 211.353,80). Hiermee is de definitieve subsidie € 19.097,- lager vastgesteld dan 
de raming in 2009. 
 
Aan de subsidie hebben wij ook voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarde betrof het recht 
van ons college een lid van de Raad van Toezicht te benoemen. Ons college heeft besloten van dit 
recht af te zien. Onze motivatie hiervoor is dat wij vertrouwen hebben in Sport en Welzijn en dat 
onze afspraken over verantwoording tussentijds en achteraf voldoen. Daarnaast vinden wij vanuit 
het oogpunt van “good governance” dat de taken en verantwoordelijkheid voor toezicht op de 
organisaties enerzijds en verantwoording van de organisatie (aan de gemeente) anderzijds 
gescheiden moet zijn. Ook bij andere instellingen zitten wij niet in een Raad van Toezicht. Ook 
willen wij met Sport en Welzijn onze partnerschapsrelatie verder ontwikkelen, waarbij de 
verschillende rollen en verantwoordelijkheden van gemeente en Sport en Welzijn centraal staan. 
 
Ter afronding van het fusietraject ontvangt Sport en Welzijn een beschikking van ons college over 
de vaststelling van de subsidie. Hierbij is het fusietraject vanuit de gemeente ook formeel afgerond. 
Dat betekent dat deze brief als afsluitende raadsinformatiebrief over het fusieproces gezien kan 
worden. Met Sport en Welzijn vindt natuurlijk ook reguliere ambtelijke en bestuurlijke afstemming 
plaats. Mochten er andere relevante ontwikkelingen zijn dan zullen wij uw raad hier uiteraard over 
informeren. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 
 


