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Resultaten St. Welzijn Woerden 2010. 

Kennisnemen van: 

1. Resultaten van St. Welzijn Woerden in 2010; 
2. De voortgang van de afwikkeling van het faillissement van St. Plein 2. 

Inleiding: 

St. Welzijn Woerden heeft haar jaarstukken opgeleverd. St. Welzijn Woerden heeft na het 
faillissement van St. Plein 2 in 2010 welzijnsactiviteiten in Woerden overgenomen. 
Wij hechten grote waarde aan transparantie over deze resultaten. 

Kernboodschap: 

1a. Er is continuïteit in de inzet van professioneel welzijnswerk. Welzijn Woerden heeft goede 
resultaten bereikt in 2010. 
St. Welzijn Woerden heeft vanaf 1 mei 2010 de activiteiten van Plein 2 overgenomen. Na de uitspraak 
van het faillissement is het personeel zes weken nog in dienst gehouden. Met alle voormalig 
medewerkers van Plein 2 is een sollicitatiegesprek gevoerd. Na het afsluiten van het budgetcontract 
(periode mei/december 2010) is personeel benoemd. 
De resultaatrapportage van St. Welzijn Woerden geeft op productniveau de behaalde resultaten aan. 
Verreweg de meeste resultaten zijn gehaald. De resultaten bij mantelzorgondersteuning en 
ouderenadvisering zijn niet allemaal gehaald. Welzijn Woerden verklaart dit doordat er dubbele inzet 
was van het Steunpunt mantelzorg en de Kwartiermaker mantelzorg. Dat is in onze ogen maar een 
kleine oorzaak van het achterblijven van de resultaten. Mantelzorgers kunnen niet genoeg worden 
ondersteund! Het Steunpunt had voor het faillissement van Plein 2 al moeite om ondersteuning goed 
te organiseren. 
Het achterblijven van de resultaten van de ouderadvisering heeft te maken met het niet volledig 
registreren. 
De resultaten bij de Vrijwilligerscentrale zijn heel goed geweest, er is op alle afgesproken indicatoren 
meer gepresteerd. 

St. Welzijn Woerden sluit 2010 af met een positief saldo van € 88.264,- . 
Dit positief saldo wordt door meerdere oorzaken gunstig beïnvloedt. Zo heeft St. Welzijn Woerden 
over 2010 geen ziekteverzuim gekend, is er minder uitgegeven aan huisvestingskosten en zijn er ook 
andere inkomsten gegenereerd. 
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Met St. Welzijn Woerden zijn afspraken gemaakt over de bestemming van het positief resultaat. Zo 
worden er bestemmingsreserves getroffen voor innovatie, ziekteverzuim en inrichting. 

1 b. Het faillissement van Plein 2 heeft geen gevolgen gehad voor de inzet van professioneel 
welzijn in Woerden. 
De medewerkers van St. Welzijn Woerden hebben onder moeilijke omstandigheden gewerkt. Er is tijd 
nodig geweest om te bouwen aan vertrouwen zowel intern als met externe relaties. Er is door het 
nieuwe management hard gewerkt om een nieuwe bedrijfscultuur en filosofie neer te zetten. De 
contouren hiervoor zijn duidelijk neergezet en kunnen de komende jaren worden uitgerold. 
De resultaten van Plein2 in het eerste kwartaal van 2010 zijn niet te meten. Er is na het faillissement 
geen jaarverslag meer opgesteld. 
De vrijwillige inzet bij St. Welzijn Woerden heeft onder moeilijke omstandigheden plaats gevonden. 
Een aantal vrijwilligers is daardoor vertrokken. In gesprekken met de bestuurder en vrijwilligers 
hebben zij kenbaar gemaakt dat zij sterk hechten aan Huize Zandwijk aan de Rembrandtlaan als plek 
waar activiteiten en vrijwilligerswerk plaatsvindt. Het faillissement is als ingrijpend ervaren. De 
perikelen rondom een mogelijke gedwongen verhuizing in december 2010 was voor veel vrijwilligers 
nog ingrijpender. 
Uit het jaarverslag 2010 blijkt dat, ondanks de moeilijke omstandigheden nog altijd 386 vrijwilligers 
actief zijn. 

1c. De bestaande huisvesting past bij de schaal waarop het professioneel welzijn wordt 
uitgevoerd. 
Huisvesting van welzijnsactiviteiten heeft door het faillissement van Plein 2 versneld geleid tot een 
aantal keuzen. Huize Zandwijk aan de Rembrandtlaan is voor vijfjaar gehuurd van wooncorporatie 
SWW voor welzijnsactiviteiten. In Huize Zandwijk is onder meer het centrale kantoor en de 
Vrijwilligerscentrale gehuisvest. Zo konden de panden aan de Anthonie van Dijckstraat en de Pr. 
Hendrikkade afgestoten worden. Een aantal bewonersinitiatieven heeft onderdak gevonden in Huize 
Zandwijk. 
Aan St. Welzijn Woerden is de opdracht meegegeven welzijnsactiviteiten decentraal aan te bieden in 
de gemeente en hiervoor huisvesting te vinden in al bestaande accommodaties. 

2. Het faillissement van Plein 2 is nog niet afgewikkeld. 
De curator heeft aangegeven dat mogelijk na de zomer zijn eindrapport gereed is. Er zijn echter 
andere partijen die vorderingen betwisten, waardoor het een langere looptijd kan hebben dan 
voorzien. 
Vanuit de gemeente is er een vordering van € 55.885,- neergelegd voor de salarissen in de periode 
maart en april 2010 en een vordering van € 96.760,- van teveel betaalde subsidie in het eerste 
kwartaal van 2010. 
Het welzijnsbudget is kaderstellend voor de afwikkeling van het faillissement. De verwachting is dat de 
afwikkeling binnen dit budget kan plaatsvinden. 

Vervolg: 

Na de afwikkeling van het faillissement van Plein 2 wordt u nader geïnformeerd. 
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Bij lagen: 

1. Jaarverslag SWN 2010 
2. St. Welzijn Nieuwegein, locatie Woerden, Staat van baten & lasten 2010 
3. Verslag bestuurlijk overleg St. Welzijn Woerden 
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STICHTING WELZIJN NIEUWEGEIN 

Locatie Woerden 

Staat van baten & lasten 2010 

Baten 
Subsidies en bijdragen 
Rente 
Verhuuropbrengsten 
Opbrengst activiteiten 
Opbrengst buffet 
Diversen 

Subtotaal baten 

Lasten 
Personeelskosten 
Salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenpremies 
Ontvangen ziekengeld 
Inhuur personeel 
Doorbelasting van overheadkosten 
Overige personeelskosten 

1 mei-
31 

december 
2010 

realisatie 

€ 

518.973 
0 

7.442 
44.972 

0 
62.155 

633.542 

-

239.959 
34.315 
18.668 

0 
17.790 
35.835 
5.672 

1 mei -
31 

december 
2010 

begroting 

€ 

466.265 
0 

7.000 
23.000 

0 
34.224 

530.489 

-

239.028 
33.688 
20.012 

0 
17.080 

0 
31.722 

352.239 341.530 

Overige kosten 
Huisvestingskosten 
Afschrijvingen 
Bestuurlijke advieskosten 
Rentelasten 
Organisatiekosten 
Kosten activiteiten 
Kosten buffet 
Toevoeging aan voorzieningen 
Diversen 

55.446 
0 
0 
0 

49.065 
58.528 

0 
30.000 

0 

87.282 
0 
0 
0 

52.979 
44.750 

0 
0 
0 

193.039 185.011 

Subtotaal lasten 545.278 526.541 

Resultaat boekjaar 88.264 3.948 



il ; n 
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Afdeling / Wethouder / Burgemeester: Samenleving 

Onderwerp: Bestuurlijk overleg Welzijn Woerden 

Aanwezig: 

J^v 
gemeente 

WOERDEN 

Dhr. D. Duiker, mevr. H. van Baren, Welzijn Woerden, mevr. L. Ypma en mevr. N. de Ridder, 
gemeente Woerden 

Afwezig: 

Kopie aan: Archief, aanwezigen 

Vergadering d.d.: 16 juni 2011 

Steller: N. de Ridder 

Opgemaakt d.d.: 30 juni 2011 

Opmerkingen leidinggevende: 

Ten aanzien van alle afspraken en toezeggingen die tijdens dit gesprek aan de orde zijn geweest, geldt het 
voorbehoud van goedkeuring door het (de) bevoegde bestuursorga(a)n(en). 

Tenzij binnen 14 dagen na ontvangst van het verslag is gereageerd, stemmen de gesprekspartners in met de 
redactie van dit verslag. 

Actie door: Verslag: 

Welkom. Mevr. Ypma heet iedereen welkom. Er wordt voorgesteld de 
volgende zaken te bespreken: Huidige stand van zaken bij Welzijn Woerden, 
Jaarstukken Welzijn Nieuwegein/Welzijn Woerden 2010, Bezuinigingen, 
Nieuwe ontwikkelingen. 

Huidige stand van zaken Welzijn Woerden. De resultaten zijn erg goed 
geweest over 2010, er is onder moeilijke omstandigheden gewerkt. 
Aanwezigen zijn zich bewust van het feit dat Welzijn Woerden op dit 
moment onder een "vergrootglas ligt", niet alleen bij de politiek maar ook bij 
inwoners (vrijwillligers en deelnemers) en samenwerkingspartners. Mevr. de 
Ridder uit enige bezorgdheid over de voortrekkers rol die mevr. van Baren 
heeft en enige achterstand die ervaren wordt bij het overige personeel om te 
vernieuwen en de nieuwe werkwijze uit te stralen. Dhr. Duiker en mevr. van 
Baren spreken uit dat dit nog wel het geval is maar dat hier al veel afstand is 
ingelopen. Mevr. van Baren neemt bewust de voortrekkersrol op zich, ook 
om een positief imago te krijgen, intern en extern. 

Jaarstukken 2010. De jaarrekening van Welzijn Nieuwegein kent een 
positief saldo van € 80.000,-. Het betreft een gezamenlijke jaarrekening van 
Welzijn Nieuwegein en een onderdeel daarvan is Welzijn Woerden. Vanaf 
2011 is Welzijn Woerden een zelfstandige stichting. Mevr. Ypma geeft aan 
dat zij volgens de subsidieverordening een terugvordering van de subsidie 
moet overwegen. Zij wil een aantal posten nader onderbouwd wil zien. Dhr. 
Duiker geeft aan dat een aantal posten niet alleen maar aan Welzijn 
Woerden zijn toe te rekenen. Zo zijn er ook andere inkomsten geweest dan 
de subsidie van de Gemeente Woerden. In de jaarrekening is een voorzet 
gedaan om middelen te reserveren voor innovatie, ziekteverzuim en een 
deel voor algemene weerstandsreserve. Mevr. Ypma wil een voorstel zien 
waardoor 50 % van het positief saldo ingezet wordt voor innovatie en 50% 
voor organisatieversterking ( ziekteverzuim, huisvesting, communicatie). 
Mevr. van Baren komt op korte termijn met een voorstel hierover. Er wordt 
afgesproken dat de subsidie in juli wordt vastgesteld, hierover wordt Welzijn 
Woerden per brief geïnformeerd. Bij deze vaststelling worden ook twee 
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Vergadering d.d.: 
Onderwerp : 

16 juni 2011 
Bestuurlijk overleg Welzijn Woerden 

Actie door: Verslag: 

kleine subsidietoekenningen vastgesteld. 

4. Bezuinigingen. Bestuurlijk is er voor gekozen om Welzijn Woerden geen 
grote bezuiniging op te leggen. Er wordt € 30.000,- bezuinigt door een 
verlaging van de uitkering MAS, het stopzetten van incidentele projectengeld 
en € 5.000,- bezuiniging op de organisatiekosten. Mevr. van Baren heeft 
haar visie hierop gegeven bij de raadscommissie. Mevr. Ypma geeft aan dat 
zij de bezuiniging die nodig is wil zoeken in de verbindingen van 
organisaties, dit sluit aan op het collegedoel sterke samenleving, slanke 
overheid. Zo zou zij op termijn een samengaan van de inzet van bv. Indigo 
en Handjehelpen willen bewerkstellingen. De gemeente gaat hierop 
regievoeren. Er ontstaat een discussie over welke mogelijkheden er zijn om 
op een nieuwe, innovatieve manier concepten te gaan ontwikkelen voor 
weizijn. Mevr. van Baren ziet deze samenwerking in Woerden al voor zich, 
maar wil waken voor de eigenheid van organisaties. Welzijn moet zich in 
haar visie ook meer op de 'zorg'inwoners richten en andere zaken overlaten 
aan de samenleving. 

5. Nieuwe ontwikkelingen. Deze richten zich met name op Welzijn Nieuwe 
Stijl en de uitbreiding van taken van gemeenten rondom begeleiding. Mevr. 
Ypma wil deze ontwikkeling het liefst al zien in de productenaanvraag van 
2012. Dhr. Duiker geeft aan met andere koplopers om het terrein van welzijn 
af te stemmen welke mogelijkheden er zijn. Mevr. Ypma is van mening dat 
er hiervoor zeker Europees geld binnen is te halen. Een werkbezoek aan 
Alpen aan de Rijn kan verrassende initiatieven laten zien. Mevr. Ypma 
benadrukt haar contacten in 'Den Haag' en biedt het gemeentehuis aan als 
mogelijke locatie. Voor overleg. Dhr. Duiker neemt het aanbod mee naar zijn 
partners. 

6. Volgend overleg. Dit wordt gepland in februari 2012. 


