
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement begroting 2014: 
Extra eenmalige bijdrage t.b.v. kanteling Het Bolwerk 

 
 
 
Constaterende dat… 

 de zogenaamde ‘kanteling’ in de werkwijze van Stichting Welzijn Dongeradeel ‘Het Bolwerk’ niet 
per 1 januari 2014 wordt doorgevoerd, maar, zoals het nu lijkt, per 1 januari 2015 (zie bijlage); 

 er door de gemeente voor 2014 een subsidieplafond van € 448.689,- wordt gehanteerd; 

 het Bolwerk voor 2014 een begroting van € 513.580,- heeft ingediend. 
 
Overwegende dat… 

 Het Bolwerk zich onder de huidige omstandigheden, met het vooruitschuiven van de inhoudelijke 
en organisatorische ‘kanteling’, in het begrotingsjaar 2014 onmogelijk aan het gestelde 
subsidieplafond kan houden; 

 het genoemde begrotingsbedrag van € 513.580,- voor Het Bolwerk het maximaal haalbare is;  

 dit bedrag al een forse bezuiniging betekent t.o.v. voorgaande jaren; 

 er voor Het Bolwerk nog veel onduidelijkheid is over de ‘kanteling’, de verkoop van het gebouw 
‘Het Bolwerk’ en de verschillende decentralisaties van rijkswege. 
 

Stellen wij voor de begroting 2014 als volgt te wijzigen… 

 voor 2014 een subsidieplafond van € 513.580,- te hanteren voor Stichting Welzijn Dongeradeel 
‘Het Bolwerk’; 

 het verschil ad € 64.921,- voor 2014 te dekken uit de algemene reserve (N.B. de alternatieve 
begroting van de fractie De Vries-Van der Galiën laat voor 2014 een positief resultaat zien van 
€352.000,-); 

 bij de begrotingsbehandeling 2015 de subsidies voor Het Bolwerk voor de jaren 2015 en verder 
opnieuw te kijken, wanneer er meer duidelijkheid is over de ‘kanteling’, de verkoop van het 
gebouw ‘Het Bolwerk’ en de decentralisaties van rijkswege. 

 
 
 
Fractie De Vries-Van der Galiën 
(Dongeradeel Sociaal) 
31 oktober 2013 
 
 
Bijlage: brief Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenteraad van Dongeradeel 
Postbus 1 
9100 AA  DOKKUM 
 
Ons kenmerk: 45/13 AB 
Betreft: het subsidiejaar 2014 
 
Dokkum, 28 oktober 2013 
 
Geachte raad, 
 
Met deze brief spreken wij onze zorg uit over het subsidiejaar 2014. 
 
Vorige week hebben wij het precieze bedrag van het subsidieplafond 2014 voor onze organisatie 
ontvangen. In totaal blijkt er in de gemeentebegroting 2014 een bedrag van € 448.689,- beschikbaar 
te zijn voor Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’. Dat is € 100.000,- minder dan het plafond voor 2013. 
 
Uit de begroting die wij in mei van dit jaar hebben ingediend blijkt dat we welzijn best voor minder 
geld kunnen organiseren. Belangrijkste voorwaarde is dan wel dat je welzijn anders organiseert. In 
het gemeentelijk project De Kanteling (gemeente Dongeradeel en Dantumadiel), waarin Wmo en 
welzijn samenwerken, zetten we ons daar met alle overtuiging en enthousiasme voor in. Echter, waar 
het de bedoeling was om per 1 januari 2014 al anders georganiseerd te zijn, heeft de stuurgroep dit 
om voor hen begrijpelijke redenen (de komende decentralisaties en eventuele herindeling van 
gemeenten) vooruit geschoven. Het lijkt er op dat 2014 nu een overgangsjaar wordt en de 
organisatieverandering 1 januari 2015 een feit moet zijn. Hoe die organisatieverandering precies 
vorm krijgt is nog niet duidelijk. 
 
Inhoudelijk en organisatorisch gezien is het overgangsjaar voor ons een voordeel: we hebben 
daardoor meer tijd om samen met de mensen van het Wmo-team de gekantelde organisatie goed 
neer te zetten. Die tijd kunnen we heel goed gebruiken; inhoudelijk kantelen en tegelijk een 
organisatieslag maken is een proces van de lange adem. De extra tijd is ook nodig om te bekijken of 
de ontmoetingsfunctie van het gebouw Het Bolwerk op een andere manier in stand kan worden 
gehouden. 
Financieel gezien echter is het overgangsjaar voor onze Stichting een groot nadeel. Wij komen beslist 
niet uit met het subsidieplafond zoals dat nu voor ligt. Onze begroting 2014 (die we naar aanleiding 
van het overgangsjaar aangepast hebben) komt uit op een bedrag van € 513.580,-. Overigens ligt dat 
bedrag al een stuk lager dan het plafond van 2013 (€ 558.058,-). 
 
Volle bak meedraaien in het proces van De Kanteling en tegelijkertijd ons plafond drastisch verlaagd 
zien worden is naar onze mening tegenstrijdig aan elkaar. In het belang van het kantelingsproces en 
het welzijn van uw inwoners vragen wij u het volgende: 

 



 Het subsidieplafond voor 2014 eenmalig te verhogen tot het bedrag van onze aangepaste 
begroting. Wij hebben dan in 2014 de ruimte en faciliteiten om in samenwerking en overleg met 
alle betrokken partijen het kantelingsproces goed af te ronden; 

 Ons volgens de principes van De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl alle ruimte te geven om ons 
werk te doen en ook de manier van verantwoorden daarop aan te passen. 

 
Wij zijn ervan overtuigd dat welzijn in de toekomst een belangrijke eerstelijns speler is: we 
ondersteunen kwetsbare mensen, versterken sociale structuren en netwerken in dorp en wijk en 
zoeken de verbinding tussen individu en groep. Op die manier laten we zien dat er op het gebied van 
zorg en welzijn meer, andere en goedkopere oplossingen voorhanden zijn dan we nu denken.  
 
Deze brief hebben wij ook aan het college van burgemeester en wethouders gestuurd. 
 
Wij wachten uw reactie op ons verzoek met belangstelling af. 
 
Mei freonlike groetnis, 
 
 
 
 
Annewiep Bloem, 
interim-manager Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’   
 
  


	Amendement Het Bolwerk - begroting 2014
	brief begroting 2014 gemeenteraad

