RIDDERKERK

Aan de gemeenteraad Ridderkerk
P/a griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n)

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum:

Betreft: Heroriëntatie producten Stichting Facet Ridderkerk

78352
J. Laurs-Breur
0180-451234
J. Laurs@bar-organisatie.nl

2; 8, JUN 2019

Geachte raadsleden,
Middels de raadsinformatiebrief van 18 januari jl. hebben wij u geïnformeerd over de Meerjarenbegroting
van Stichting Facet Ridderkerk. Daarin hebben we aangegeven dat, in samenspraak met Stichting Facet
Ridderkerk, een heroriëntatie op de huidige ingekochte producten zou worden uitgevoerd. Middels deze
brief willen wij u hier nader over informeren.
Aanleiding
Op basis van de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport "Stichting Sport en Welzijn aangestuurd?"
heeft de gemeente per 1 januari 2017 de subsidierelatie met rechtsvoorganger van Stichting Facet
Ridderkerk, te weten Sport en Welzijn Ridderkerk, opgezegd. Naar aanleiding hiervan zijn door Sport en
Welzijn Ridderkerk, op basis van onderhands aanbesteden, in 2016 offertes ingediend en zijn voor de
volgende sport- en welzijnsproducten raamovereenkomsten gesloten :
Jongerenwerk
Sportstimulering
Begeleiding en ondersteuning
Mantelzorgondersteuning
Opbouwwerk
Welzijnsarrangementen
Vrijwilligersondersteuning
Inzet in de wijkteams
Sociaal beheer
Werkgeverschap coördinator Brede School
Bewegen naar (vrijwilligers)werk
Formulierenbrigade

Op 1 januari 2018 heeft de transitie van Sport en Welzijn Ridderkerk naar de nieuwe Stichting Facet
Ridderkerk plaatsgevonden. De per 1 januari 2017 gesloten overeenkomsten zijn op 2 januari 2018
onveranderd van rechtswege overgegaan naar en ondertekend door de nieuwe stichting.
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Zowel de gemeente als de stichting willen de samenwerking intensiveren en de dienstverlening meer
laten aansluiten op de wensen van de inwoners. Reden om nieuwe en duidelijke afspraken te maken
over inzet, prestaties, regie en sturing.

Het proces
Het proces om te komen tot de heroriëntatie van de producten is een samenwerking tussen de gemeente
en Stichting Facet Ridderkerk. In de afgelopen maanden hebben verschillende overleggen
plaatsgevonden waarbij de diverse trends en ontwikkelingen (o.a. ten aanzien van vergrijzing, inzet
mantelzorgers, eenzaamheid, gezondheid, sporten en bewegen) inzichtelijk zijn gemaakt. Hieruit zijn 5
maatschappelijke opgaven geformuleerd. Middels deze opgaven streven we ernaar om de samenleving
en het omzien naar elkaar verder te versterken. Het gaat om de volgende opgaven:
Meedoen
Opgroeien & Ontwikkelen
Ondersteuning
Leefbaarheid
Sociaal Beheer
Per opgave geven we een korte omschrijving van hetgeen we er de komende jaren mee beogen te
bereiken.
Meedoen
In Ridderkerk moet iedereen naar vermogen mee kunnen doen met de samenleving. Meedoen gaat over
het beheersen van basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen), het hebben van werk, van voldoende
inkomen, ontwikkelen van talenten door deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Meedoen gaat ook over
hoe we met elkaar omgaan en dat we er met elkaar voor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Een
beperking mag dan ook geen belemmering vormen.
Opgroeien & Ontwikkelen
In Ridderkerk groeien alle inwoners gezond en veilig op. Daarbij verdient ieder kind een goede start.
Alle inwoners krijgen voldoende mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en naar eigen vermogen
te participeren in de samenleving. We bieden alle inwoners kansen en erkennen hun betrokkenheid en
inzet.
Ondersteuning
Inwoners wonen het liefst thuis in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Bij een groot deel van de inwoners
gaat dit ook goed en kunnen zij eventuele benodigde ondersteuning zelf regelen. Sommige inwoners
hebben echter ondersteuning van buitenaf nodig. We bieden deze ondersteuning zodat ze zo lang
mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Leefbaarheid
In Ridderkerk wonen veel verschillende inwoners, onder andere qua culturele achtergrond, religie,
opleiding en leeftijd. Het is een uitdaging om mensen met verschillende achtergronden veilig en
respectvol met elkaar te laten samenleven. Bovendien vraagt de complexere samenleving ook meer van
onze inwoners. We willen dat iedereen van jong tot oud en ongeacht de achtergrond prettig en veilig met
elkaar samenleeft.
Sociaal Beheer
Ten aanzien van het sociaal beheer hebben de Ridderkerkse welzijnsaccommodaties
(wijkvoorzieningencentra) een belangrijke maatschappelijke functie. Het is van groot belang dat
bestuurders, ambtenaren, wijkverenigingen en (welzijns)organisaties hetzelfde beeld hebben van wat
sociaal beheer is. Het moet ook voor inwoners, verenigingen en gebruikers van welzijnsaccommodaties
duidelijk zijn waar de prioriteiten van de gemeente liggen, welke doelen en randvoorwaarden de
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gemeente stelt en welke effecten de gemeente hiermee wil bereiken. Om hier meer duiding aan te
kunnen geven is eind 2018 het project Sociaal Beheer gestart.
Doel van het project is om met alle betrokken partners (wijkverenigingen die activiteiten organiseren in De
Fuik, WVC Slikkerveer, Genestetstraat en Stiching Facet Ridderkerk) heldere afspraken te maken over
o.a. de huur en verhuur van de wijkvoorzieningencentra, de rollen en taken omtrent het sociaal beheer en
de basisondersteuning die door Stichting Facet Ridderkerk geleverd zal worden.
We verwachten dit project in de tweede helft van dit jaar af te kunnen afronden. De geformuleerde
opgaven en afspraken zullen onderdeel uitmaken van de heroriëntatie van de producten van Stichting
Facet Ridderkerk.
Opzeggen huidige overeenkomsten
We zijn voornemens om vanaf 1-1-2020 de samenwerking met Stichting Facet Ridderkerk via een andere
overeenkomst en bijbehorende afspraken (gebaseerd op de 5 opgaven) vorm te geven en te financieren.
Als gevolg hiervan zullen de huidige overeenkomsten voor 1 juli 2019 schriftelijk per aangetekende post,
onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad in december, t.a.v. de heroriëntatie van de
producten, opgezegd worden.
Het opzeggen van de huidige overeenkomsten is puur een juridische aangelegenheid. We willen namelijk
de dienstverlening aan onze inwoners via Stichting Facet Ridderkerk continueren en optimaliseren.
Het resultaat
In de komende maanden zullen de opgaven verder uitgewerkt worden en zal een bijbehorende
overeenkomst worden opgesteld. In december zal een voorstel (inclusief financiën) ter besluitvorming
aan u worden voorgelegd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Rid
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