Putten, 21 juni 2016
Geachte dames en heren leden Commissie Samenleving,
De Participatieraad heeft op 14 juni jl. ter informatie de documenten ontvangen m.b.t. de subsidieaanvraag door het bestuur van Stichting Welzijn Putten voor interim management na vertrek
van haar huidige directeur.
De Wmo-raad heeft het college van B&W eerder op 23 februari 2015 op verzoek geadviseerd
over de incidentele subsidie in verband met de liquiditeitsproblemen van SWP en daarin onder
andere gepleit voor het vaststellen door gemeente en SWP samen, welke activiteiten nu en in
de komende jaren van SWP worden gevraagd en tegen welke financiële middelen. De uitkomst
hiervan is nog niet vastgesteld.
De Participatieraad vraagt met name over de activiteiten door SWP uw aandacht omdat nu bij
de huidige subsidieaanvraag voor interim-management t.b.v. de transformatie van SWP blijkt
dat in de omschrijvingen van de taken op hoofdlijnen en de interpretaties daarvan in achtereenvolgens de subsidieaanvraag, de beschikking, het B&W voorstel en de raadbrief niet eensluidend wordt geformuleerd. Er lijkt een voorbehoud te worden gemaakt m.b.t. de taken voor
SWP.
De in de subsidieaanvraag genoemde taken op hoofdlijnen worden niet expliciet bevestigd.
De Participatieraad adviseert u daarom, in het belang van cliënten en inwoners van Putten het
volgende:
Bij het beschikbaar stellen van middelen voor interim-management vast te stellen dat SWP na
de beoogde transitie een professionele organisatie zal zijn die de welszijnstaken, zoals op
hoofdlijnen zijn omschreven in de subsidieaanvraag, binnen de gemeente Putten zal uitvoeren.
Hiermee kiest de gemeente Putten dan voluit voor SWP en haar continuïteit.
Dit betekent onder meer dat de beoogde uitvoering van de mantelzorgondersteuning incl. het
mantelzorg platform, zoals door de Wmo-raad op 12 december 2015 is geadviseerd, wordt
onderbracht bij SWP. Dit sluit aan bij de taak servicepunt mantelzorg waar SWOP in 2010
opdracht voor kreeg. Om SWP nu voor deze taak in concurrentie een offerte te laten uitbrengen
zoals aan de Participatieraad is bericht op 24 maart jl. ligt dan niet voor de hand.
Eveneens geldt dit voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. Een taak die naar nu blijkt voor
een deel sinds de transitie in het sociale domein door SWP al is opgepakt zonder dat zij hiervoor door de gemeente van extra middelen is voorzien.
In een update bericht van 3 juni jl. is de Participatieraad op de hoogte gebracht dat het voornemen is om vanuit de binnengekomen offertes de voorlopige gunning rond deze week bekend te
maken. Wij adviseren u dit proces te onderbreken en deze taak bij SWP in de getransformeerde
organisatie onder te brengen.
De subsidieaanvraag met argumentatie van SWP laat zien dat het bestuur zich er terdege van
bewust is dat de omstandigheden waarin de organisatie in de toekomst zal moeten opereren
zijn veranderd. Uit de aanbieding van Spectrum, waarin de agenda voor het interim management duidelijk wordt, blijkt dat er van een degelijke voorbereiding en slagvaardige aanpak
sprake is.
De Participatieraad adviseert u daarom de subsidieaanvraag van het bestuur van SWP te
honoreren en tegelijkertijd door het onderbrengen van de noodzakelijke activiteiten en diensten
binnen het sociaal domein, de continuïteit van deze voor Putten en haar inwoners belangrijke
welzijnsorganisatie te waarborgen.
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