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AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake Rapport rekenkamercommissie 'Stichting Sport en Welzijn
aangestuurd?'
1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld om te besluiten dat:
1. In het eerste kwartaal van 2016 een onafhankelijke adviseur zal toetsen of met de nieuwe
raamovereenkomst met de Stichting Sport en Welzijn (S&W) is geborgd dat:






de kostprijzen van de door S&W geleverde maatschappelijke diensten of producten
inzichtelijk zijn;
de afzonderlijke productgroepen op het gebied van Sport, Welzijn en Beheer en
accommodaties, helder en inzichtelijk zijn;
het gebruik - door inwoners van Ridderkerk - van de door S&W geleverde diensten of
producten inzichtelijk is;
het onderscheid tussen gesubsidieerde en ingekochte diensten en producten en de
gronden, waarop dit onderscheid is gemaakt, inzichtelijk is;
de afzonderlijke geldstromen voor diensten en producten geleverd aan inwoners van
Ridderkerk en voor faciliteiten inzichtelijk zijn en voldoende gescheiden om vermenging te
voorkomen.

2. Het college te verzoeken de nieuwe raamovereenkomst met S&W voor de gebruikelijke
periode aan te gaan. Met dien verstande dat de raamovereenkomst, na toetsing door de
onafhankelijke adviseur, na één jaar moet kunnen worden gewijzigd.
2. Aanleiding
Het rapport van de rekenkamercommissie 'Stichting Sport en Welzijn aangestuurd?'
3. Aspecten
Het college is in een gevorderd stadium in het proces om te komen tot een nieuwe
raamovereenkomst met Stichting Sport en Welzijn. Daarbij worden de conclusies en
aanbevelingen van de rekenkamercommissie in grote lijnen herkend en onderschreven. Het is
noodzakelijk dat per 1 januari 2016 een nieuwe overeenkomst van kracht is. In de reeds eerder
opgestelde startnotitie 'Nieuwe Raamovereenkomst Sport & Welzijn Ridderkerk' zijn veel van de
conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie impliciet of expliciet meegenomen.
Uit het rapport van de rekenkamercommissie is tevens gebleken dat de raad moeite heeft met zijn
controlerende rol op de aansturing van de Stichting Sport en Welzijn. Een onafhankelijke adviseur
kan de raad daarbij van dienst zijn door in het eerste kwartaal van 2016 te toetsen of met de
nieuwe raamovereenkomst de door de rekenkamercommissie geconstateerde tekortkomingen in
de huidige aansturing zijn weggenomen.

4. Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van het amendement wordt
 in het eerste kwartaal van 2016 in overleg met de raadscommissie Samen Leven een
onafhankelijke adviseur benoemd en wordt een opdracht voor deze adviseur geformuleerd.
 de startnotitie 'Nieuwe Raamovereenkomst Sport & Welzijn Ridderkerk' en bijbehorend
projectplan overeenkomstig bovenstaande aangepast, als het college gehoor geeft aan het
verzoek.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Kosten voor de onafhankelijke adviseur worden gedekt uit het budget van de raad.
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