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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over de 
bezuinigingen op wijkwelzijn 

3126849  20 oktober 2020 

Geachte mevrouw Luttikholt, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

U heeft ons college in korte tijd opeenvolgend een tweetal brieven over de bezuinigingen in het 
wijkwelzijnswerk voorgelegd. In uw eerste brief d.d. 17 september 2020, geeft u een aantal 

meningen van uw fractie weer, waar wij op in zullen gaan, en stelt u een concrete vraag.  
Met uw tweede brief over de bezuinigingen in het wijkwelzijnswerk, d.d. 7 14 september jl., stelt u 

een aantal concrete vragen waar ons college dan ook in concrete zin op antwoordt. 
 

Ons college onderschrijft uw mening dat verenigingen en ook het wijkwelzijnswerk, een deel van, 
het fundament van onze samenleving vormt. Dit fundament moet waar mogelijk versterkt en in 

ieder geval in stand gehouden worden. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd is over de 
bezuinigingstaakstelling met de besturen van de wijkwelzijnsinstellingen bestuurlijk zowel als 

ambtelijk gesproken. Het wijkwelzijnswerk wordt door ons college op waarde geschat, en wij zien 
hier dan ook een link met de opgave om het voorliggende veld te versterken. Inmiddels is bij de 

Stichting Wijkracht een kwartiermaker aangesteld die als kernopdracht heeft gekregen het 
voorliggende veld te versterken en daarin een prominente rol voor de wijkaccommodaties te 

realiseren. 
 

U vraagt zich af hoe deze bezuinigingsopdracht zich tot de bezuinigingstaakstelling verhoudt? Zoals 
wij schreven in de informerende brief van 3 september 2020 aan uw raad zijn de bezuinigingen op 

het wijkwelzijnswerk, €200.000,- structureel, genomen in het kader van de financiële 
houdbaarheid van de zorg en de ondersteuning. In dit kader is het “Interventieprogramma Sociaal 

Domein 2018-2022” vastgesteld waar de bezuinigingstaakstelling deel van uitmaakt. Met de 
besturen van de wijkwelzijnsinstellingen is intensief gesproken over de mogelijkheden om de 

bezuinigingstaakstelling door te voeren met waar mogelijk zo gering als mogelijk gevolgen voor de 
bedrijfsvoering. Naar mening van de besturen is men ondanks de bezuiniging in staat om qua 

openstelling en programmering het niveau tot op heden te handhaven. Ons college is dan ook van 
mening dat de invulling van de taakstelling verantwoord is. 

 
Vraag: Wij willen graag een onderbouwde reactie op onze indruk dat het college niet in de gaten 

heeft dat Corona ook van invloed is op deze wijkcentra, en dat u het voorgenomen beleid gewoon 
doorvoert. 

Antwoord: sedert de aanvang van de maatregelen a.g.v. de Corona Pandemie heeft onze 
gemeente, bestuurlijk zowel als ambtelijk, met grote regelmaat over de gevolgen van Corona met 

de besturen gesproken. Nadrukkelijk werd dan ook gesproken over de financiële gevolgen van 
Corona voor de organisaties. Op dit moment is de financiële positie van de instellingen, nog, 

positief. Met de bezuinigingstaakstelling hebben de besturen al langer rekening kunnen houden. 
Wij zijn dan ook van mening dat de taakstelling op verantwoorde wijze doorgevoerd kan worden. 
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Vraag: Wij vragen ons af als PvdA of de bezuiniging die u nu voorstelt, in het licht van Corona wel 
verantwoord is. 

Antwoord: Momenteel is er geen zicht op wat de komende tijd ons gaat brengen en wat de 
gevolgen voor het wijkwelzijnswerk zullen zijn. Ons college blijft hierover met de instellingen in 

gesprek. Het is nu nog te vroeg om uitspraken te doen over de financiële gevolgen voor de 
instellingen.  

 
In uw tweede brief van 14 oktober j.l. schrijft u over de provinciale subsidieregeling sociale 

hypotheek.  
Vraag: Bent u van deze regeling op de hoogte? 

Antwoord: Ons college is bekend met de subsidieregeling en heeft de besturen hierover 
geïnformeerd. 

 
Vraag: Bent u bereid de wijkcentra te ondersteunen met het aanvragen van deze subsidie? 

Antwoord: Naast dat onze gemeente de besturen per mail op de hoogte heeft gebracht van de 
genoemde subsidieregeling is aan de besturen het aanbod per mail, en tijdens het laatste overleg 

met de besturen op 1 oktober j.l. mondeling, gedaan om bij de aanvragen te ondersteunen. 
 

Vraag: Bent u bereid om de bezuinigingen op de wijkcentra voorlopig terug te draaien op een later 
tijdstip integraal binnen het sociale domein te kijken hoe de €300.000,- die als taakstelling ligt te 

bereiken. 
Antwoord: De structurele bezuinigingstaakstelling is €200.000,-. 

Zoals wij hierboven al hebben geschreven zijn wij van mening dat op dit moment het doorvoeren 
van de bezuinigingstaakstelling verantwoord is. Omdat niet te voorzien is wat de Corona Pandemie 

de komende tijd zal brengen, en dus niet te voorzien valt wat de gevolgen voor het 
wijkwelzijnswerk zullen worden, is het te vroeg om over het opschorten van de taakstelling 

uitspraken te doen.  
 

Vanuit het gemeentefonds heeft onze gemeente een bedrag toegekend gekregen als compensatie 
voor gederfde inkomsten in het wijkwelzijnswerk. Het betreft een bedrag van €85.000,-. De 

besturen zijn over deze compensatiegelden geïnformeerd. In de 2de Beleidsrapportage (Berap) van 
onze gemeente wordt hiervan melding gedaan. Er zullen nadere afspraken gemaakt worden over 

de verdeling van het geld.  
 

  
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 

 
 

 
Bijlagen: 1 


