
Van: Eric de Haan [mailto:e.de.haan@bibliotheekavv.nl]  
Verzonden: vrijdag 15 december 2017 10:44 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: Sandra Baidjoe <s.baidjoe@welzijnsv.nl> 
Onderwerp: Indexatiebeleid subsidies 
 
 
 
Geachte raadsfractie, 
 
Graag willen wij, Sandra Baidjoe (directeur-bestuurder Stichting Welzijn Stichtse Vecht) en Eric de Haan 
(directeur-bestuurder St. reg. Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen) uw aandacht vragen voor stijging van loon- 
en overige kosten waarmee onze organisatie geconfronteerd worden.  
 
Beide organisaties hebben een langjarige uitvoeringsovereenkomst afgesloten met gemeente waar een vaste 
subsidie is opgenomen en geen indexatie is toegepast. Na jaren van economische achteruitgang hebben wij 
deze overeenkomsten afgesloten teneinde enige bedrijfsmatige zekerheid te creëren.  
Wij begrijpen de uitgangspunten van het subsidiebeleid en de beschikbare middelen die hier meerjarig voor 
worden toegepast. In de programmabegroting 2018 is geen ruimte gemaakt voor indexering van subsidies. 
 
Nu de economie aantrekt zijn aan de cao-tafels afspraken gemaakt over loonindexatie. Voor Stichting Welzijn 
bedragen deze in 2018 1,8 %. Voor de Bibliotheek bedragen deze in 2018 1,75%.  
Naast de indexatie op loonkosten hebben wij ook te maken met indexaties op inkopen en huurlasten. 
Alle partijen, waaronder gemeente Stichtse Vecht, hebben in huurvoorwaarden opgenomen dat per 1-1-2018 
indexatie op huren toegepast worden.  
 
Beide organisaties worden derhalve geconfronteerd met loon- en overige indexaties, waardoor bij gelijkblijvende 
subsidie de dienstverlening onder druk komt te staan.  
 
Daarnaast hebben wij vernomen dat in geval van inkoop van maatschappelijke diensten wel een indexatie wordt 
toegepast. Dit staat vanuit ons oogpunt niet in lijn met de subsidieregeling cq gelijkheid van financiering binnen 
het maatschappelijk domein.  
 
Onze vraag aan u is om, ondanks vigerend subsidiebeleid, indexatie op de subsidies voor 2018 e.v. te willen 
overwegen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eric de Haan ● Directeur/bestuurder Sandra Baidjoe / directeur-bestuurder 
de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen Welzijn Stichtse Vecht 
Telefoon: 0297- 250 338 ● mobiel: 06 – 54 90 63 08 Telefoon: 0346 - 290710 
E-mail: e.de.haan@bibliotheekavv.nl  E-mail: s.baidjoe@welzijnsv.nl 
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