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Betreft: Jaarstukken 2018 Stichting Facet Ridderkerk 

Geachte raadsleden, 

Voor Stichting Facet Ridderkerk was 2018 een boeiend en dynamisch jaar. Ter informatie sturen wij u de 
aanbiedingsbrief, het eerste jaarverslag en de jaarrekening 2018 van Stichting Facet Ridderkerk. In het 
jaarverslag kunt u lezen dat de stichting aan de gemaakte productafspraken heeft voldaan. Hierin worden 
niet alleen de behaalde resultaten in cijfers weergegeven, maar zijn ook verhalen van inwoners 
opgenomen. Hiermee beoogt Stichting Facet Ridderkerk een completer beeld te geven van de impact 
van het werk dat zij leveren. 

Zoals u weet bestaat de Stichting Facet Ridderkerk sinds 1 januari 2018. Het afgelopen jaar stond in het 
teken van de opbouw van de organisatie. Daartoe behoorde onder andere het opstellen en vaststellen 
van een werkbegroting. In deze eerste begroting stond beschreven wat de stichting beoogde te bereiken, 
welke activiteiten ontplooid zouden worden en wat de kostprijs van de te leveren diensten zou zijn. Op 
basis hiervan was sprake van een te verwachten tekort van€ 214.291,-. Van dit totaalbedrag was 
€ 50.000,- begroot voor de opstartkosten van de nieuwe stichting. 

Naast het uitvoeren van het inhoudelijke werk, oftewel de uitvoering van de gemeentelijke opdracht, is 
stap voor stap de organisatie gevormd. Begin 2018 dienden voornamelijk zaken vanuit de afsplitsing van 
Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk geregeld te worden, zoals de uitvoering van het sociaal plan en de 
verdeling van het vermogen. Daarna lag de focus op de inrichting van de governance, het inregelen van 
de organisatiestructuur, het opstellen van werkprocessen, het personeelsbeleid, de naamgeving en het 
opstellen van een transparante meerjarenbegroting. 

In tegenstelling tot de verwachting laat de jaarrekening 2018 een negatief resultaat zien van (slechts) 
€ 70.993,-. Dit resultaat is enerzijds bereikt doordat Stichting Facet Ridderkerk strak gestuurd heeft op de 
uitgaven. Anderzijds had de stichting meer informatie beschikbaar, door de transparante manier waarop 
de bedrijfsvoering is ingericht, waardoor sneller bijgestuurd kon worden. 

Door dit resultaat krimpt echter wel de vermogenspositie tot een bedrag van€ 36.366,-, waar deze 
eigenlijk zou moeten groeien om van Stichting Facet Ridderkerk een robuuste stichting te kunnen maken. 
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Vanuit de gemeente delen wij de zorgen van de stichting. Daarom zijn we met de stichting in gesprek om 
te kijken welke stappen genomen kunnen worden om de financiële situatie te optimaliseren. Aan het eind 
van dit jaar zult u hier nader over geïnformeerd worden en zal indien nodig een voorstel ter 
besluitvorming aan u worden voorgelegd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

n wethouders van Rid 

mw. A. Attema 


