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Onderwerp 

Motie voorkom doelmatigheidskorting De Mussen 

  

In de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2016 hebben de gemeenteraadsleden de heren 

Grinwis, Balster, Kraft van Ermel, Kapteijns en Khouani en de dames Faid, Akhiat en Teunissen, bij de 

bespreking van de mondelinge vragen van de PvdA over de doelmatigheidskorting voor 

welzijnsinstellingen, de motie Compensatie voor doelmatigheidskorting De Mussen (F5/2)  

aangenomen.  

 

Deze motie luidt als volgt:  
 

Constaterende dat in het coalitieakkoord “Vertrouwen op Haagse Kracht” doelmatigheidskortingen 

zijn doorgevoerd; 

 

constaterende dat de wethouder FVVM vorig jaar bij de begrotingsbehandeling heeft toegezegd dat 

welzijnsinstellingen altijd bij het college kunnen aankloppen als de opgelegde 

doelmatigheidskortingen hun primaire werk in gevaar gaat brengen;  

 

constaterende dat gebleken is dat genoemde doelmatigheidskortingen niet zonder materiële gevolgen 

blijven voor een aantal relatief kleine welzijnsinstellingen, maar dat het college nog niet het 

toegezegde maatwerk heeft toegepast; 

 

constaterende dat op 4 november 2016 daarom de gewijzigde motie ‘Voorkom minder welzijn door 

korting op doelmatigheid’(RIS 295432) is aangenomen, waarin het college verzocht wed in gesprek 

te gaan met de welzijnsorganisaties die vanwege de doelmatigheidskortingen moeten bezuinigen op 

hun primaire proces, en hierover voor de laatste raadvergadering van dit jaar te rapporteren; 

 

constaterende dat de doelmatigheidskorting voor het 90-jarige Buurtcentrum De Mussen vanaf 2018 

ruim €25.000 euro bedraagt; 

 

overwegende dat op 4 november 2016 de ChristenUnie/SGP-fractie een amendement heeft ingediend 

om deze korting terug te draaien en dat dit amendement is ingetrokken vanwege de welwillende 

houding van het college richting bovengenoemde aangenomen motie; 
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overwegende dat de betreffende welzijnsorganisaties – met het aannemen van genoemde motie – in 

vertrouwen op een goede afloop hebben gewacht met het treffen van maatregelen passend bij de 

nieuwe financiële positie; zo heft Buurtcentrum De Mussen gewacht met het indienen van een 

ontslagaanvraag voor een jeugdwerker, waardoor de financiële van De Mussen verder in het 

gedrang is gekomen.  

 

overwegende dat in de vanochtend gepubliceerde afdoeningen van de motie ten onrechte de 

suggestie wordt gewekt dat na 4 november 2016 nog gesprekken hebben plaatsgevonden met de 

organisaties over de gevolgen van de doelmatigheidskorting conform de motie (RIS 295432); 

 

verzoekt het college vanaf 2017 voor een bedrag van 25.000 per jaar de voorgenomen 

doelmatigheidskorting voor De Mussen terug te draaien, zodat er niet bezuinigd hoeft te worden op 

jongerenwerk en dit oudste buurtcentrum van Nederland haar belangrijke werk in de Schilderswijk 

op volle kracht kan blijven doen, en hiervoor de financiële middelen te vinden in bijvoorbeeld het 

begrotingsproduct 310.5.01 Citymarketing, en de raad hierover voor het einde van dit jaar te 

informeren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

   

In het coalitieakkoord 2014 – 2018 is een generieke doelmatigheidskorting afgesproken voor 

gesubsidieerde instellingen, voor zover het subsidiebedrag hoger is dan € 100.000 per jaar. 

 

Op 15 december 2016 zijn twee moties ingediend over dit onderwerp. 

 

Na aanname van de moties heeft het college aangegeven dat het zich zal beraden op de moties. Het 

college is van oordeel dat uitvoering geven aan de motie strijdig is met een generieke 

doelmatigheidskorting  voor alle instellingen met een subsidie vanaf  € 100.000,00 en hoger. Het 

college is voorts van oordeel dat het intrekken van de doelmatigheidskorting, op grond van de 

overweging dat bezuinigingen op het primair proces moeten worden voorkomen, een 

precedentwerking kan hebben naar veel andere gesubsidieerde instellingen in de stad. Het valt 

juridisch niet te beargumenteren waarom dit vermeende probleem  bij deze specifieke instelling wel 

zou moeten leiden tot intrekking van de doelmatigheidskorting maar niet bij andere instellingen. 

In de aangenomen motie wordt door uw raad voorts geen financiële dekking aangegeven. 

 

Naar het oordeel van het college is het mogelijk dat De Mussen de doelmatigheidskorting over 2017, 

van circa €9000, in de begroting verwerkt zonder dat dit in 2017 gevolgen zou hoeven hebben voor het 

uitvoerend werk waarvoor de instelling van de gemeente subsidie ontvangt. 

Namens het college hebben de  algemeen directeur en sectordirecteur stadsdelen en wijken van de 

dienst Publiekszaken gesproken met De Mussen op 31 maart jl. over de financieel administratieve 

positie en over alternatieve mogelijkheden om financiële problemen te voorkomen. Een van de 

besproken opties betreft het vergroten van de draagkracht van de organisaties door het uitvoeren van 

projecten waardoor additionele financiering beschikbaar kan worden gesteld. Voorwaarde is natuurlijk 

wel dat een project past binnen de gemeentelijke prioriteiten. Aan deze projecten kunnen ook in 

redelijkheid organisatiekosten  worden toegerekend. In het geval van De Mussen biedt dat op dit 

moment voldoende soelaas. 

Met de andere organisaties worden gesprekken gepland om  alternatieve mogelijkheden in deze lijn 

door te nemen. 

 

Het college stelt de raad voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Annet Bertram Pauline Krikke 


