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Ridderkerk, 2 juli 2020 

 

 

Betreft: Jaarstukken 2019 van Facet Ridderkerk 

 

 

Geacht college, 

 

Bijgaand bied ik u namens de raad van toezicht van Facet Ridderkerk de jaarstukken over het jaar 2019 aan.  

Het was een bijzonder jaar waarin wij, in nauwe samenwerking met u, de uitdagingen van de beginfase van 

Facet achter ons hebben gelaten.  

 

In 2019 kregen wij van u een nieuwe opdracht. Deze opdracht staat verwoord in de productafspraken voor 

de komende jaren; afspraken die aansluiten op uw ambities voor de transformatie in het sociaal domein.  

Het levert een aantal prachtige projecten op die we in 2020 zijn gaan opzetten. Het jaar 2020 loopt 

inmiddels totaal anders dan we vooraf gedacht hadden door de Coronacrisis. In deze lastige tijd  

verleggen we samen met u een aantal van onze prioriteiten zodat we de meest kwetsbare Ridderkerkers bij 

kunnen staan. 

 

Met het aangaan van de nieuwe productafspraken is de acute financiële uitdaging die Facet had 

verdwenen: het structurele tekort dat ontstaan is bij het begin van Facet.  

De aan de productafspraken verbonden bijdrage van de gemeente is weer in balans met de kosten die we 

hebben voor de uitvoering. Het is daarmee de afsluiting van een periode waarin we door het nemen van 

een aantal gezamenlijke stappen het tekort hebben opgelost.  

Dit hebben we gedaan door te bezuinigen en creatief/zuinig met ons budget om te gaan.  

U heeft in 2019 de bijdrage aan de stichting incidenteel verhoogd en daarmee mogelijk gemaakt dat Facet 

niet in acute financiële problemen kwam.  

 

Met de afsluitende stap van besluitvorming eind 2019 is er rust gekomen in de organisatie. Ook door het 

besluit om het weerstandsvermogen eenmalig aan te vullen tot maximaal 10% van de totale jaarlijkse 

gemeentebijdrage. Hiermee heeft Facet een buffer als tegenvallers zich voordoen. 

 

Tijdens het maken van de nieuwe afspraken liepen de oude afspraken door. U leest hierover in ons 

jaarverslag (zie bijlage). Op de inhoud van ons werk was 2019 een mooi jaar, waarin we ondanks een aantal 

forse uitdagingen, goede resultaten hebben geboekt. Financieel sluiten we 2019 positief af. Het is de eerste 

keer dat Facet zwarte cijfers kan schrijven namelijk: € 191.719,-.  

 

Het positieve resultaat zal gedoteerd worden aan de algemene reserve. Daarmee stijgt de algemene 

reserve naar een bedrag van € 242.480,-. Dit is de beginstand van de reserve per 1 januari 2020. 



 

 

De conclusie over 2019 is wat ons betreft dat we gezamenlijk een belangrijk stap gezet hebben en definitief 

de beginfase van Facet achter ons laten. Met de nieuwe productafspraken spelen we in de komende jaren 

in op de maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen, met afspraken die ons nadrukkelijk uitdagen op 

de preventieve kracht van het sociaal werk.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Frank van der Jagt 

Directeur-bestuurder 

 

Facet Ridderkerk 

 

 

 

 

 

 

 


