Hallo Riëtte,
Hieronder in het rood de antwoorden op jouw vragen.

In de raadsvergadering van 31 juli 2021 is door de raad een besluit genomen op de
bezuiniging voorveld. In de bijlage doet het college een concreet voorstel. Op WSV wordt
ruim 87k bezuinigd. Het voorstel is om de subsidie voor maatschappelijke stage en de
beursvloer volledig stop te zetten en 1 locatie met activiteiten over te dragen aan bewoners
zelf.
Vorig jaar heeft WSV alle activiteitbegeleiding bij T Web in Loenen stop gezet en heeft zij de
huur van het Trefpunt ('t Heijcop te Breukelen) beëindigd en zijn de activiteiten overgegaan
naar de restauratieruimte in het woonzorgcomplex.
Wij concluderen hieruit dat de beoogde bezuiniging daarmee is volbracht. Is dat een juiste
constatering?
Met het beëindigen van deze activiteiten, is een bezuiniging geëffectueerd.
Echter vernemen wij dat WSV ook gesprekken voert over stopzetten van de huur en
begeleiding van activiteiten in de Vondel en de WvHoornhofzaal.
Wat is de reden dat WSV verder gaat dan het afgesproken en door de raad bekrachtigd
besluit?
De raad heeft een aantal kaders gesteld voor de partijen in het voorveld naar aanleiding van
de bezuinigingen (achterkant van de voorkant en meest kwetsbare inwoners). Daarnaast zijn
de kosten van Welzijn SV de afgelopen jaren gestegen (loonkosten, huur etc) maar is de
subsidie al jaren niet geïndexeerd. Dat betekende dat er op meer plekken gekeken moest
worden naar de dienstverlening om de begroting rond te krijgen. Daarbij heeft Welzijn SV
getoetst aan het subsidieprogramma en de kaders die de raad heeft meegegeven op 13 juli
2021.
Graag ontvangen wij een totale terugkoppeling over de staat van bevindingen/voortgang
doorontwikkeling vitale coalitie. Dus wat is de stand van zaken nu? Er zou bijvoorbeeld een
gezamenlijk meld/steunpunt komen. Kwadraad zou samen met TIM SV haar dienstverlening
gaan afstemmen etc. Dus graag een terugkoppeling op die punten.
Het is voor ons niet haalbaar deze vraag op korte termijn te beantwoorden. Wil je deze als
technische vraag bij de griffie indienen als je daar in een later stadium antwoord op wil?
Verder zouden we graag de vaststelling subsidie 2022 van WSV ontvangen en het werkplan
2022. Dit om zicht te krijgen op de vastgestelde doelen/ uitvoer en het daaraan gekoppelde
subsidiebedrag.
Deze kan je opvragen bij Welzijn SV - Dennis Duiker
Graag ontvangen wij ook het jaarverslag over 2021 van WSV. Deze kon ik op hun website
niet vinden, vandaar de vraag.

Deze kan je opvragen bij Welzijn SV - Dennis Duiker
Mag ik jullie verzoeken deze vragen liefst maandag te willen beantwoorden i.v.m. de
voorbereidingstijd? Daarmee zouden jullie mij een enorm plezier doen.
En als laatste verzoek zouden de antwoorden bij de motie in het RIS geplaatst kunnen
worden?
Dat verzoek heb ik bij de griffie neergelegd.
Ik ben jullie meer dan erkentelijk voor de medewerking.

