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Vraag 1
Hoe gaat het college concreet om met de voorzienbare structurele tekorten van Facet in het licht van de
quasi-inbesteding en het feit dat een meerderheid van de Raad van Toezicht de gemeente vertegenwoordigt.

Antwoord
Als eerste is het zuiver om aan te geven dat de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht wel
benoemd zijn door het college maar dat is in formele zin wat anders dan dat deze leden de gemeente
vertegenwoordigen.
In 2016 zijn tussen de gemeente en Sport en Welzijn Ridderkerk afspraken vastgelegd over de
dienstverlening die geleverd wordt. Contractueel zijn afspraken gemaakt over wat aan prestatie wordt
verwacht. Tevens zijn, volgens een overeengekomen doorberekeningswijze, de financiële randvoorwaarden
vastgelegd. Stichting Welzijn Ridderkerk, inmiddels Facet Ridderkerk, heeft een deel van de contracten van
de sport- en welzijnsproducten van Sport en Welzijn Ridderkerk overgenomen. Op 2 januari 2018 zijn deze
opnieuw ondertekend en daarmee vormen ze voor een deel de basis van de bedrijfsvoering van de nieuwe
stichting.
Gedurende een financieel jaar ontstaan er in de regel plussen en minnen. De volgende aspecten hebben op
dit moment een nadelige invloed op het financiële resultaat bij Facet Ridderkerk:
1)

Bew
uste keuze van de gemeente.
a.

2)

Over
name personeel van Sport en Welzijn Ridderkerk en de Holding naar Facet Ridderkerk.
Indachtig de uitspraken van uw gemeenteraad omtrent het behoud van werkgelegenheid voor
de medewerkers van het voormalige SenW heeft Facet meer medewerkers overgenomen ten
tijde van de splitsing dan strikt noodzakelijk zou zijn wanneer we alleen naar de taken en
verantwoordelijkheden van de nieuwe stichting Facet zouden kijken.

Auto
nome en niet te beïnvloeden ontwikkelingen.
a.
Alge
meen verbindende CAO Sociaal Werk. Door de splitsing zijn de loonkosten voor het personeel
toegenomen vanwege de verplichte overstap van de CAO Recron naar de CAO Sociaal Werk.

b.

3)

Stijgi
ng CAO Sociaal Werk 2017-2019. Na landelijke onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn
de loonkosten toegenomen.

Over
ige ontwikkelingen.
a.
De
huur voor WVC Slikkerveer en sportcomplexen is toegenomen. Een nadelig gevolg van de
overgang van de nieuwe stichting betreft de stijging van de huisvestingslasten. Voorheen was
het pand in eigendom van het voormalige SenW. De enige huisvestingslasten betroffen de
kosten voor de erfpacht. Het pand is echter eigendom gebleven van SenW. Gevolg is dat Facet
huur op basis van maatschappelijk tarief moet betalen om gebruik te kunnen maken van het
wijkvoorzieningencentrum.

De gemeente en Facet hebben over het voorgaande regelmatig overleg met elkaar. Tijdens dit overleg heeft
Facet ook een toelichting gegeven over de te hanteren systematiek ten aanzien van de begroting, waarbij de
uitgangspunten “transparantie”, “eenvoudig”, “eenduidig” en “realistisch” worden gehanteerd. Op basis van
deze uitgangspunten wordt momenteel de meerjarenbegroting opgesteld. Gedurende het laatste kwartaal
van 2018 zullen de consequenties voor de lopende begroting besproken worden en worden de meerlasten
en de mogelijke besparingen verwerkt in de begroting over 2019. Wanneer de positieve en negatieve
consequenties voor de lopende begroting duidelijk zijn en wanneer over 2019 de financiële consequenties
voor de gemeente duidelijk zijn dan zullen wij u daar uiteraard over informeren.

