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Onderwerp

Bezuiniging stichting Rick realisatie 20L7

Voorstel

Instemmen met bijgaande antwoordbrief aan de commissie Bedrijfsvoering-Inwoners

Inleiding

In de commissievergadering van 18 oktober 2016 is, met betrekking tot het vaststellen
van de gemeentebegroting 2Ot7, de vraag gesteld hoe de bezuiniging welke voor 2017 is
opgelegd aan de stichting Rick, gerealiseerd wordt.

Beoogd effect/doel

Het proces om te komen tot realisatie van de bezuinigingsopdracht met Rick is
gezamenlijk met Rick ter hand genomen. Uit de inventarisatie van Rick is gebleken dat de
bezuiniging voor het grootste gedeelte gerealiseerd kan worden door de reductie van
overheadkosten (met name hu isvesti ngskosten).

Argumenten
Vanuit een andere invalshoek (onderzoek herbestemming Muntgebouw) wordt gesproken
met Rick over alternatieve huisvesting. Dit gesprek is nog niet afgerond. Het perspectief
van een substantiële bezuiniging op de huisvestingskosten lijkt nog steeds realistisch.

Kanttekeningen en risico's
De bezuinigingsopdracht aan het Rick, welke is opgenomen in Kiezen met visie bedraagt in
totaal structureel € 300.000,-. Deze bezuiniging wordt in twee jaar gefaseerd
doorgevoerd: € 100.000,- minder in2Ot7 én € 200.000,- minder in 2018. Naarmate er
minder in geslaagd wordt om de bezuiniging te halen uit de huisvesting, komen andere
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aspecten zoals de inhoud van de dienstverlening in beeld. Dat kan een nieuwe bestuurlijke
afweging (raad) nodig maken.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Voor 2017 gcldt dat het Rick heeft aangegeven over voldoende weerstandsvermogen te
beschikken, om het deel van de bezuiniging in 2017 dat niet binnen de herhuisvesting
gerealiseerd kan worden, op te vangen.

Uitvoering/evaluatie

Naar verwachting zal vóór de behandeling van de Voorjaarsnota van 2017 hierover
definitief duidelijkheid komen.

Overleg gevoerd met

Intern:
Ton Weekers, afdeling OCSW
Paul Verhappen, afdeling Ruimte

Extern:
Met het bestuur van de stichting Rick is sinds oktober 2015 ambtelijk en bestuurlijk
overleg gevoerd.

Bijlagen
Brief aan de leden van de commissie Bedrijfsvoering-Inwoners
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Aan de leden van de Commissie
Bedrijfsvoeri ng-Inwoners
Wilhelminasingel 101
6000 AZ WEERT

Weert, 1 november 2016

Onderwerp : schriftelijke beantwoording realisatie bezuiniging 2Ot7 stichting Rick

Beste meneer, mevrouw,

In de commissievergadering van 18 oktober 2016 is met betrekking tot het vaststellen
van de gemeentebegroting 20L7, de vraag gesteld hoe de bezuiniging welke voor 2017 is
opgelegd aan de stichting Rick, gerealiseerd wordt. In deze brief leest u het toegezegde
antwoord.

bezuinigingsopdracht
In de bezuinigingsopdracht aan het Rick, welke is opgenomen in Kiezen met vrsre, staat
dat er jaarlijks € 300.000,- structureel bezuinigd wordt op de subsidie. Deze bezuiniging
wordt in twee jaar gefaseerd doorgevoerd: € 100.000,- minder in 2017 én € 200.000,-
minder vanaf 2018.

proces
De gezamenlijke koers met het Rick is dat we de bezuiniging zoveel mogelijk vinden in
de overhead. Mede in die context zijn gesprekken gevoerd over herhuisvesting. Zodra
deze gesprekken afgerond zijn en hieruit conclusies getrokken zijn, wordt duidelijk hoe
de bezuinigingen vanaf 2018 plaats zullen vinden. Uitgangspunt is dat de dienstverlening
zoveel mogelijk op peil blijft.

bezuinigingscomponent 201 7
Voor 2OL7 geldt dat het Rick heeft aangegeven over voldoende weerstandsvermogen te
beschikken, om het deel van de bezuiniging in 2017 dat niet binnen de herhuisvesting
gerealiseerd kan worden, op te vangen. Wij gaan ervan uit vóór de bespreking van de
Voorjaarsnota van 2017 definitieve duidelijkheid te kunnen verschaffen over de invulling
van de bezuinigingstaakstelling door het Rick.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeeste n wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.
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