
GemeenteGemeente ŕj Bergen op Zoom

BSD
T.a.v. De heer P. van den Kieboom
Nieuwstraat 4
4611 RS Bergen op Zoom

iininniiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I 6 FEB. 2017
Uw kenmerk 

Uw brief

Onderwerp: vragen ex. art. 39 SVW

Ons kenmerk U17-001681 

Beh. door J.P. van Dijk

Datum

Doorkiesnr. 0164-277328 

Bijlage(n)Afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling, Team 
Maatschappij

Beste heer Van den Kieboom,

In uw brief van 30 januari 2017 stelt u ex. art. 39 ons vragen over Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW). Graag 
beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

1. Waarom heeft u gekozen voor deze constructie, mede in het licht van de wetenschap dat er ook andere organisaties 
voor het beheer van de wijkaccommodaties hadden ingeschreven?
Antwoord:
Bij de maatschappelijke aanbesteding van de drie betreffende wijkcentra hebben twee partijen zich ingeschreven en 
uiteindelijk voldeed één partij, WijZijn Traversegroep, aan de gestelde voorwaarden. Nadat Wijzijn Traversegroep zich 
terugtrok uit de maatschappelijke aanbesteding is door de drie betrokken partijen (het toenmalige bestuur van SVW, 
WijZijn Traversegroep en ons college) een nieuwe constructie overeengekomen. Dit vanuit het belang van de 
gebruikers en het personeel van de wijkcentra. De andere partij, de Ontmoeting, was in een eerder stadium van het 
maatschappelijk aanbesteden reeds afgevallen en maakte dan ook geen deel uit van deze constructie. Overigens heeft 
de portefeuillehouder de vertegenwoordigers van De Ontmoeting onlangs uitgenodigd vooreen informatief gesprek. 
Helaas heeft de Ontmoeting hier geen gebruik van willen maken.

2. Was er geen andere constructie mogelijk?
Antwoord:
De gekozen constructie wordt het meest wenselijk geacht, omdat het de belangen borgt van de gebruikers, het 
personeel van SVW en de uitvoering van de opdracht t.b.v. de transformatie van de wijkcentra in samenwerking met 
WijZijn Traversegroep.

3. Voorde BSD-fractie is het behoud van werkgelegenheid van de medewerkers van SVW altijd een belangrijke 
voorwaarde geweest in het traject van ‘Maatschappelijk aanbesteden’. Kunt u gezien de door u gekozen bestuurlijke 
constructie, en de eerder aangehaalde opstelling van de heer van Rijen, volledig garanderen dat het personeel
van SVW niet alsnog ontslagen gaat worden?
Antwoord:
De heer Van Rijen heeft vanuit zijn positie als bestuurder van WijZijn Traversegroep aangegeven geen personeel te 
kunnen overnemen i.v.m. te grote financiële risico’s voor de eigen organisatie. De heer Van Rijen heeft in zijn nieuwe 
positie als bestuurder van SVW de zorg en verantwoordelijkheid voor het personeel op zich genomen. Wij hebben er 
alle vertrouwen in dat deze verantwoordelijkheid bij de heer Van Rijen in goede handen is en dat hij in dit kader grote
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zorgvuldigheid zal betrachten. Ook de gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van toezicht zal toezien op deze 
gewenste zorgvuldigheid.

4. Wat moet de BSD-fractie verstaan onder "Op persoonlijke titel"? Ontvangt de heer van Rijen hier een vergoeding 
voor?
Antwoord:
De heer Van Rijen is op persoonlijke titel tot het bestuur van SVW toegetreden en zit niet namens WijZijn 
Traversegroep in het bestuur van SVW. Hij ontvangt hier een onkostenvergoeding voor.

5. Wat moeten wij verstaan onder de voorwaarde die de heer Van Rijen heeft gesteld ten aanzien van "het aanpassen 
van de Governance Structuur”?
Antwoord:
Met het aanpassen van de governance wordt bedoeld in dit geval het instellen van een raad van toezicht in. In deze 
raad van toezicht nemen vertegenwoordigers namens de gemeente, WijZijn Traversegroep en een onafhankelijke 
accountant deel. Een raad van toezicht heeft als taak om toezicht te houden op het uitvoeren van de doelstelling en 
opdracht van SVW.

6. Hoe ziet de samenstelling van het nieuwe bestuur van SVW, waar de heer Van Rijen per 1 januari j.l. is toe 
getreden, er uit?
Antwoord:
De heer Van Rijen is de enige bestuurder van SVW.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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