
                      
 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo  

Haven Zuidzijde 30 

7607 EW Almelo 

 

Almelo, 25 juni 2020 

Betreft: Bezwaarschrift  

 

Geachte college, 

 

In uw brief d.d. 16 juni 2020 met als kenmerk 2093480, geeft u aan voornemens te zijn Almelo Sociaal een 

bezuiniging op te leggen van €25.000,00. 
 

Op grond van artikel 7:1 van de AWB tekent het bestuur van Almelo Sociaal bezwaar aan tegen deze 

voorgenomen bezuiniging. Hieronder zullen wij ons bezwaar motiveren. 

 

Almelo Sociaal verricht  werkzaamheden voor uw gemeente met betrekking tot Wmo, Jeugdwet en 

participatiewet, middels de door ons verleende cliëntondersteuning en de formele adviesfunctie.  

Om continuïteit in deze wettelijke taken te verkrijgen, zoals in de uitvoeringsovereenkomst behorende bij 

de beschikking van 17 maart 2020 staat, zijn in met ingang van 1 mei jl. twee professionele krachten 

aangetrokken. Dit leidt tot een verhoging van de post personeelskosten op onze begroting van 2021. 

 

De huisvesting van Almelo Sociaal aan de Grotestraat 174 is ver onder de maat. Het bestuur vindt het niet 

langer verantwoord om op deze plek uitvoering te geven aan de aan ons gestelde maatschappelijke 

vragen. In overleg met u willen wij in 2021, of zoveel eerder gezien de huidige situatie, een ander pand 

betrekken. In onze begroting voor 2021 worden hiervoor extra kosten opgevoerd. 

 

Onze cliëntondersteuners ontvangen jaarlijks een vrijwilligersvergoeding van €500,00. Deze groep 

vrijwilligers investeert gemiddeld 6 uur per week aan cliëntondersteuning. Het bestuur vindt dat hun 

investering voor uw gemeente niet meer in de juiste verhouding staat tot de aan hen toegekende 

vrijwilligersvergoeding. Een vergoeding die wij op deze wijze alleen kunnen verantwoorden gezien de 

huidige financiering. Een verhoging van de vrijwilligersvergoeding voor onze cliëntondersteuners vinden 

wij daarom noodzakelijk. Deze verhoging zal meerkosten met zich meebrengen. Ook deze zullen worden 

opgenomen in de begroting bij de beantwoording van de maatschappelijke vraag 2021. 

 

Tenslotte willen wij een opmerking maken over het jaarlijkse subsidieproces waarmee wij geconfronteerd 

worden. Almelo Sociaal wil continuïteit in de dienstverlening en daarmee de kwaliteit ervan waarborgen. 

Hiervoor zijn afspraken ook in overleg met de gemeente gemaakt. Deze continuïteit en kwaliteit worden in 

gevaar gebracht door de jaarlijkse onzekerheid over het toegekende subsidiebedrag. Almelo Sociaal 

verricht wettelijke taken voor uw gemeente en u als gemeente ontvangt hiervoor overheidssubsidie. Wij 

zouden het dan ook prijs stellen als u met ons een meerjaren  subsidiecontract zou willen afsluiten, 
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waardoor wij beter in staat zijn om aan de door u gestelde voorwaarden t.a.v. kwaliteit en continuïteit te 

voldoen. Almelo Sociaal springt zorgvuldig om met de verleende subsidie, dat moge duidelijk zijn uit het 

bedrag dat u terugontvangen heeft, als gevolg van een jarenlang opgebouwde reserve. Wellicht 

concludeert u hierdoor dat de korting op het subsidiebedrag gerechtvaardigd is, daarbij gaat u er echter 

vanuit dat onze kosten hetzelfde blijven. Uit de inhoud van ons bezwaar wordt u hopelijk duidelijk dat dit 

geenszins het geval is. 

 

Overigens wil het bestuur van Almelo Sociaal u erop wijzen dat de ongemotiveerde korting op onze 

subsidie het proces van dialoog gestuurde onderhandeling met betrekking tot de maatschappelijke vraag 

doorkruist. Daarbij is het niet duidelijk of het nu om een voornemen of om een  voor bezwaar vatbaar 

besluit gaat. 

  

Het aan ons toegekende subsidiebedrag voor 2020 is reeds met €16.000,00 gekort. Met een extra korting 
van nog eens €25.000,00 voor 2021 komen deze wettelijke taken daadwerkelijk in gevaar. 

 

We zijn graag bereid om ons bezwaar mondeling toe te lichten om te voorkomen dat u uw voornemen tot 

besluit om zult zetten in een concreet besluit. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M. Zijlstra, voorzitter 

 

 

c.c. 

Dhr. M. van Brink 

 


