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Wat betekent 20% minder subsidie voor de activiteiten van WSV?  

 
Aanleiding 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft besloten tot een bezuiniging van 20% op zijn uitgaven aan 
sociale basisvoorzieningen. Deze bezuinigingsopdracht treft ook Welzijn Stichtse Vecht (WSV). 
Op verzoek van de gemeenteraad brengen we onderstaand in kaart wat een bezuiniging van 20% op 
het subsidiebedrag betekent voor de huidige activiteiten van WSV en voor de lokale samenleving. 
Vooropgesteld: WSV onderschrijft het streven naar betaalbare voorzieningen en erkent uiteraard de 
verantwoordelijkheid van de Raad om financiële kaders te stellen en afwegingen te maken.  Echter:  
Welzijn is geen luxeproduct!  
Als we iets van de afgelopen periode hebben kunnen leren is het wel het enorme belang van 
menselijk contact, betrokkenheid op en aandacht voor elkaar. Gedwongen beperking van contact 
leidt tot vereenzaming, isolement en gezondheidsverlies! 

 
Wat doet Welzijn Stichtse Vecht nu? 

Welzijn Stichtse Vecht (WSV) is in het leven geroepen om in deze gemeente de betrokkenheid van en 
bij mensen te vergroten. Om mensen te stimuleren deel te nemen aan de samenleving en elkaar zo 
nodig een steuntje in de rug te geven als het leven even te weerbarstig is, te groot, te zwaar is.  

Om dit te bereiken heeft WSV zich ontwikkeld tot een organisatie dóór en vóór vrijwilligers. Hierbij 
zijn de vrijwilligers zowel het doel als het middel. Dit betekent dat WSV zich inzet om vrijwilligers te 
werven, op te leiden, en overal in Stichtse Vecht hun zinvolle bijdrage te laten leveren. Alle 
maatschappelijke organisaties kunnen bij WSV terecht om hun vrijwilligersvacatures bij de 
Vrijwilligerscentrale te plaatsen. Vrijwilligerswerk zorgt voor:  zinvolle vrijetijdsbesteding, 
talentontwikkeling, sociale en buurtnetwerken, informele ondersteuning, zingeving etc. 

Deze vrijwilligers worden daartoe ondersteund door een kleine groep professionals: 16 betaalde 
krachten ondersteunen ca. 500 vrijwilligers! 
 
Het huidige activiteiten aanbod van WSV valt uiteen in 3 categorieën: 
1) De Vrijwilligerscentrale, waarbij vrijwilligers worden geworven, opgeleid en niet alleen bij 
WSV maar ook bij andere organisaties worden ingezet 
2) Informele trajecten waarbij preventieve ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers aan 
mantelzorgers, ouderen, vergunninghouders en kwetsbare bewoners. 
3) Bevorderen van Ontmoetingsactiviteiten, Sportactiviteiten en Wijkopbouwwerk zoals het 
tegengaan van eenzaamheid. 
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De cijfers 

Wat kost welzijn en wat levert een geïnvesteerde euro op? 

Dankzij wetenschappelijk onderzoek is in de huidige tijd ook van een sector als welzijn de kosten-
batenanalyse steeds beter te maken. In ieder geval kan gesteld worden: 
Iedere mantelzorger die langer voor haar of zijn naaste kan zorgen spaart duurdere zorgkosten uit.  
Voor iedere oudere die door het wekelijks gezamenlijk sporten een sociaal netwerk behoudt en 
langer gezond blijft worden duurdere interventies voorkomen of uitgesteld.  
Iedere bewoner die gemotiveerd en betrokken vrijwilligerswerk doet, levert een bijdrage aan het 
welzijn van zichzelf en aan zijn of haar omgeving.  
Iedere vergunninghouder die door de maatschappelijke begeleiding van vrijwilligers een stabiele 
basis weet te verwerven zal eerder zijn of haar onafhankelijkheid en zelfstandigheid ontwikkelen. 

In 2019 hebben ongeveer 500 vrijwilligers zich maar liefst 65.251 uur ingezet ten behoeve van alle 
activiteiten die Welzijn Stichtse Vecht aanbiedt. Dit staat gelijk aan zo’n 40 Fte aan betrokken 
bewoners die vanuit een intrinsieke motivatie zich willen inzetten voor elkaar.  

Welzijn Stichtse Vecht voert al deze activiteiten uit met een (betaalde) personeelsinzet van 12,5 fte. 
De activiteiten vinden plaats in 4 verschillende locaties, te weten Maarssen, Breukelen, Loenen, en 
Maarssenbroek. Deze locaties worden gehuurd op basis van (meerjarig) huurcontracten, met een 
gemiddelde opzegtermijn van één jaar. 
 
 
Wat blijft  WSV na de bezuiniging wél doen?  
 
De subsidie van de gemeente voor 2020 bedraagt € 941.885. Een korting van 20% betekent  een 
korting van € 188.337. Voor de goede orde: de kosten van WSV bestaan voor 80% uit 
personeelskosten.    

Een eerste conclusie moet zijn dat een vermindering van 20% niet is op te vangen met de 
kaasschaafmethode (van alles een beetje minder).  Het zal dus betekenen dat succesvolle 
interventies niet langer kunnen worden uitgevoerd. 
 
Dit betekent dat WSV een keuze moet maken tussen de 3 eerdergenoemde  hoofdactiviteiten, wil 
versnippering van subsidiegeld, en daarmee een niet effectieve besteding daarvan, in de komende 
jaren vermeden worden. 
Overigens: geen van deze huidige activiteiten wordt door een andere organisatie in de gemeente 
Stichtse Vecht aangeboden!  
 
WSV stelt zich op het standpunt dat áls gekozen moet worden omdat er de komende jaren minder 
geld beschikbaar is, zij dan zal kiezen voor: 

- Het blijvend investeren in de beschikbaarheid en kwaliteit van voldoende vrijwilligers (de 
Vrijwilligerscentrale) 
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- Het blijven ondersteunen van kwetsbare burgers zoals bijvoorbeeld mantelzorgers, 
laaggeletterden, dementerenden door hen informeel ondersteuning te bieden, zodat zij op 
eigen kracht verder kunnen en duurdere zorgkosten worden voorkomen. 
 

Dit betekent dat WSV de activiteiten rondom ontmoeten, buurtactiviteiten, sporten moet  afstoten. 
In 2019 ging het hierbij om 494 unieke deelnemers aan Sportactiviteiten, in totaal  1.239 deelnemers 
aan maandelijkse eettafels, en ruim 33.500 bezoeken aan laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten. 
 
Het beoogde bezuinigingsbedrag zal dus ingevuld worden door bezuiniging op personeel (ca 3 fte) én 
door het afstoten van de locaties voor ontmoetingsactiviteiten, sport en wijkopbouwactiviteiten, de 
Vondel, ’t Heijcop en de Willem van Hoornhof.  Naast een vermindering van huuruitgaven betekent 
dit tevens een verlies van baromzet, een substantiële bijdrage om activiteiten te financieren. 
 
De huurovereenkomsten hebben nog een looptijd van: 

- De locatie aan de Vondel kost € 24.077 per jaar, en heeft een opzegtermijn van 6 
maanden. 

-  Het gebruik van de recreatiezaal van het wooncomplex van de Willem van Hoornhof 
kost jaarlijks € 9.146 en eindigt op 30 september 2023. 

- ’t Heijcop in Breukelen heeft een jaarlijkse huurprijs van € 26.043 en heeft een 
opzegtermijn van minimaal één jaar. 

Een aantal locaties worden gehuurd van gemeente Stichtse Vecht. 

WSV heeft nog een beschikking lopen voor de Combinatiefunctionaris/Sportbuurtwerker tot 31 juli 
2021. Deze activiteiten kunnen per 1 augustus 2021 worden beëindigd. 

Ook zal WSV zich moeten terugtrekken uit de afspraken uit het onlangs getekende Sportakkoord. 

Wat blijft WSV na de bezuiniging doen: 

1. De Vrijwilligerscentrale 

2. De informele ondersteuning ter voorkoming van zwaardere vormen van hulpverlening. 
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