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inwoners 14-09 over Solidez

Vraag dhr. Beekhuizen (PvdA):
Wanneer wordt de motie in geest en in letter uitgevoerd?

Antwoord: 
Het instandhouden van een goede, constructieve verstandhouding tussen de 
gemeente en Solidez is werk in uitvoering. Nadat de motie is ingediend heeft er 
in juli een bestuurlijk overleg plaatsgevonden en er is onafgebroken  op ambtelijk 
niveau overleg met Solidez over de productafspraken 2016. Tijdens het ambtelijk 
overleg op is vanwege de mededeling aan de gemeenteraad op verzoek van de 
directeur van Solidez het overleg voorlopig opgeschort. Naar aanleiding hiervan 
is een bestuurlijk overleg met Solidez gepland op maandag 28 september.
De directeur van Solidez heeft in de mail waarin het tijdelijk stopzetten van de 
onderhandelingen wordt bevestigd aangegeven dat we elkaar in de 
onderhandelingen dicht genaderd waren.
Voor wat betreft 2017 is met Solidez afgesproken dat de gemeente Renkum in 
het voorjaar van 2016 helderheid geeft over de aanbestedingsvorm voor 2017.

Waarom maakt de gemeente zich niet sterk bij de wens van Solidez over een 
normale overgang van onderneming?  Een werknemer wordt overgedragen aan 
de nieuwe organisatie. Mens volgt werk.

Antwoord:
De door Solidez aangedragen “normale overgang van onderneming”  is wat ons 
betreft niet aan de orde omdat er sprake is van een transformatieopgave in het 
sociale domein. De rol en taken van de gemeente zijn veranderd.  In het brede 
veld van welzijn, ondersteuning en zorg zijn we bezig met het doorvoeren van 
een vernieuwingsslag.  De huidige afspraken met Solidez  zijn daarom tegen het 
licht gehouden om te zien of ze nog pasten bij de nieuw ontstane situatie.  
Daarnaast zijn er door de decentralisaties ook vele nieuwe organisaties voor de 
gemeenten in beeld gekomen die diensten kunnen leveren op het terrein waarop 
Solidez actief is. Solidez is niet noodzakelijk meer de enige aanbieder op het 
gebied van dienstverlening in de nulde en eerste lijn waarmee wij afspraken gaan 
maken. Dit biedt de gemeente meer keuzevrijheid, kans om te innoveren, en 
vooral ook de gelegenheid om beter in te spelen op de vragen en behoeften van 
inwoners. 
De werkzaamheden die medewerkers van Solidez binnen de huidige afspraken 
uitvoeren kunnen daarom niet simpelweg overgaan naar een nieuwe organisatie. 
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Er lijkt een tegenstrijdige ontwikkeling. We willen zaken bij derden onderbrengen, 
maar de taken die bij Solidez lagen worden nu in huis gehaald bij de gemeente, 
de zelfredzaamheidscoaches. Klopt dit?

Antwoord:
De “zelfredzaamheidscoach”  is een nieuwe functie binnen het sociaal team van 
de gemeente. De zelfredzaamheidscoaches zullen in hun werkwijze aansluiten op 
de nieuwe rol en taken van de gemeente binnen het sociale domein.  Dit is een 
fundamenteel andere werkwijze dan de werkwijze die de professionals van 
Solidez op dit moment hebben. Het beeld dat wij taken van Solidez in huis halen 
klopt dus niet. We spreken niet voor niets over een transformatie.
 

Vraag dhr. Modderkolk (PRD): 
Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat alle ervaring van Solidez op 
het gebied van bijvoorbeeld sociale activering, maatschappelijk werk en 
jongerenwerk voor onze burgers wordt geborgd als dit niet meer aan Solidez 
wordt gegund?
Heeft dat financiële complicaties als het niet meer aan Solidez wordt gegund?

Antwoord: 
Solidez heeft inderdaad jarenlange ervaring in het Renkumse. Van de andere kant 
zijn er ook allerlei andere organisaties die ervaring hebben met deze diensten. De 
nieuwe verhoudingen in het sociale domein en de opdracht en 
verantwoordelijkheden voor de gemeente vragen om een nieuwe aanpak. 
Het is voor ons van belang dat wij de kwetsbare inwoners de best mogelijke zorg 
en ondersteuning bieden en wij dit zo goed mogelijk vorm geven. Wij verwachten 
niet dat andere keuzes tot extra kosten zullen leiden.

De heer van der Pas (CDA): 
In de ontwikkelingen in het sociale domein zien we dat de gemeente steeds meer 
naar zich toe aan het halen is.  Laat het college de uitgangspunten van de 
besturingsfilosofie niet te veel los?

Antwoord: 
De nieuwe taken in het sociale domein die de gemeente erbij heeft gekregen 
vragen om extra uitvoeringscapaciteit, dat is onvermijdelijk. De gemeente heeft 
ervoor gekozen hierin zelf de regie te voeren, en dit niet uit te besteden aan een 
externe organisatie. Dat betekent niet dat de gemeente ook zelf de uitvoering ter 
hand neemt van de benodigde dienstverlening  op het gebied van bijvoorbeeld 
jeugdhulp en Wmo-begeleiding. De toegang tot hulp en zorg, en de regie over het 
bieden van een passende oplossing (een huishouden, een plan, een regie) doet 
de gemeente, voor het bieden van de benodigde ondersteuning, hulp en zorg 
werken wij samen met een groot aantal organisaties die wij hebben 
gecontracteerd. 
Het zelf voeren van regie en afspraken met externe partijen maken over de 
uitvoering is volgens ons in lijn met de uitgangspunten van de besturingsfilosofie.

We zouden elk jaar een verslag krijgen van de stand van zaken van het 
collegeakkoord, wanneer krijgen we dit verslag?

Onderwerp

Beantwoording  vragen uit de cie 14-9-2015

Datum Kenmerk Pagina

29 september 2015 2 van 3



Memo

Antwoord: 
Wij informeren de Raad over de voortgang van de uitvoering van het 
collegeakkoord via de begrotingscyclus in de documenten Voorjaarsnota, 
Meerjarenbeleidsplan, Najaarsnota en de Begroting. 
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