
RIDDERKERK

Aan de gemeenteraad
p/a griffie

Uw brief van :
Uw kenmerk:
Bijlage(n): 2

Ons kenmerk: 232600
Contact: J. Laurs-Breur
Doorkiesnummer: 06-53958819
E-mailadres: J .Laurs@bar-organisatie .nl
Datum: 18 december 2020

Betreft: Begroting 2021 Stichting Facet Ridderkerk

Geachte raadsleden ,

Eind 2019 heeft u kennisgenomen van de herijking van de opdracht aan Stichting Facet Ridderkerk en de
bijbehorende productafspraken. Naar aanleiding daarvan heeft Stichting Facet Ridderkerk sinds dit jaar
de opdracht gekregen om in te zetten op 5 maatschappelijke opgaven, te weten Ondersteuning,
Meedoen, Opgroeien & Ontwikkelen, Leefbaarheid en Sociaal Beheer. De stichting heeft de kosten voor
deze opgaven voor het komend jaar financieel vertaald in de begroting 2021. Om de opgaven in 2021 ten
uitvoer te kunnen brengen is een gemeentelijke bijdrage van € 4.356.895 nodig. Dit bedrag is binnen de
gemeentelijke begroting beschikbaar.

De begroting van 2021 wijkt echter op onderdelen af van de begroting van 2020. Onderstaand informeren
wij u over de onderdelen die het betreft.

Taakstelling coördinator Brede School Ridderkerk
In de opgave Opgroeien en Ontwikkelen is de taakstelling van € 15.000 doorgevoerd. Deze taakstelling
heeft betrekking op de loonkosten van de coördinator Brede School Ridderkerk. In 2020 wordt de
coördinator op interimbasis ingezet en loopt een traject om de opdracht van de Brede School Ridderkerk
en daarmee ook de invulling van de functie van coördinator te herijken. In 2021 zal een vacature
opengesteld worden en zal de nieuwe opdracht in balans gebracht worden met het nieuwe budgettaire
kader

Sociaal Beheer

Ten aanzien van de opgave Sociaal Beheer heeft een aantal verschuivingen plaatsgevonden. De
opdracht, ten aanzien van het vormgeven van het sociaal beheer in wijkvoorzieningencentrum Bolnes is
uitgebreid met wijkcentrum West (voorheen De Gasterij). In 2020 wordt het beheer reeds door de
stichting uitgevoerd, maar middels een aparte opdracht. Vanaf 2021 maakt deze onderdeel uit van de
totaalopdracht.

In het afgelopen jaar heeft de stichting ondersteuning geboden aan de wijkverenigingen die actief zijn in
Drievliet en Slikkerveer. Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer heeft ervoor gekozen om het beheer
grotendeels met vrijwilligers uit te voeren in plaats van met de beheerders van Stichting Facet
Ridderkerk. De vrijgekomen uren van beheer zijn, naar aanleiding van een andersteuningsvraag vanuit
Trefpunt Oost, op die locatie ingezet. Deze wijziging is in de begroting van 2021 verwerkt
Eind 2019 heeft Stichting Facet Ridderkerk een aanvullende opdracht gekregen, ten aanzien van het
uitvoeren van het beheer bij de Klinker. De opdracht is verlengd voor het jaar 2021 en is als zodanig in de
begroting opgenomen. In 2021 zal onderzocht worden of de opdracht, ten aanzien van de Klinker,
ondergebracht kan worden bij de opgave Sociaal Beheer.
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Formulieren brigade
De wijze van uitvoering is dit jaar veranderd. In de afgelopen jaren is gebleken dat er vanuit de gemeente
onvoldoende instroom is om 4 werkervaringsplaatsen t.a.v. de Formulierenbrigade te kunnen vullen.
Omdat zowel de gemeente als Stichting Facet Ridderkerk het belang van de Formulierenbrigade inzien is
er in onderling overleg voor gekozen om te gaan werken met vrijwilligers. De vrijwilligers werken onder
coördinatie van een ouderenadviseur. Naar aanleiding hiervan is ervoor gekozen om de uitvoering vanuit
de opgave Meedoen onder te brengen bij de opgave Ondersteuning. Vanwege de nieuwe opzet is het
aantal coördinatie-uren teruggebracht van 20 naar 8 uur per week.

Naast de inhoudelijke wijzigingen zijn er ook organisatieontwikkelingen die van invloed zijn op de
begroting. Deze hebben betrekking op de formatie t.b.v. de administratieve, de strategieontwikkeling en
de bekostiging van het ziekteverzuim.

Bekostiging ziekteverzuim
Bij het opstellen van de begroting 2020 was een bedrag opgenomen waarmee Stichting Facet Ridderkerk
een verzekering kon aangaan voor ziekteverzuim. De verzekering kon in 2020 niet worden afgesloten
omdat de arbodienst van de stichting niet aan de geldende eisen van certificering voldeed. Inmiddels is
dit wel het geval, maar vanwege een aanzienlijk hoger ziekteverzuim van 201 9 en de effecten van Covid-
19 zijn de kosten voor het afsluiten van een verzekering verdubbeld
Naar aanleiding daarvan heeft StichtIng Facet Ridderkerk ons verzocht om in te stemmen met het
instellen van een Bestemmingsreserve Personeel bij de stichting. Om te komen tot de juiste omvang van
de bestemmingsreserve is Stichting Facet Ridderkerk uitgegaan van 4% van de totale personeelskosten,
hetgeen een bedrag vertegenwoordigt van € 138.727 (afgerond € 139.000).

Het verzoek van Stichting Facet Ridderkerk hebben wij gehonoreerd en vanuit het te verwachten
positieve jaarrekeningresultaat 2020 zal het bedrag van € 1 39.000 gedoteerd worden aan de
bestemmingsreserve personeel.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende gelnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk

de burgemeester,

Attemamw B. A .
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