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Onderwerp: Vaststelling subsidie 2019 Carrefour 
 
Voorgesteld besluit 

1. De subsidie 2019 aan Stichting Carrefour Welzijnsgroep vaststellen op € 2.553.263 
2. De raad informeren 

 
Inleiding 
Op 2 april 2020 is het inhoudelijk verslag in het kader van het welzijnswerk uitgevoerd door Stichting 
Carrefour Welzijn ontvangen. En op 24 juni 2020 is ook het financieel jaarverslag daar aan 
toegevoegd. Hierna heeft op 15 juli het verantwoordingsgesprek plaatsgevonden. Dit tezamen heeft 
geleid tot een positieve beoordeling van de dienstverlening geleverd gedurende 2019. Doordat alle 
formele stappen doorlopen zijn, wordt  over gegaan tot formele vaststelling. 
 
Doelstelling 
Het vaststellen van een rechtmatige besteding van de aan Stichting Carrefour Welzijnsgroep 
verleende subsidie, o.a. in het kader van VIA, vrijwilligers, mantelzorg, buurtwerk en preventief 
jongeren werk over het jaar 2019. Conform de daarvoor opgenomen bepalingen in de algemene 
subsidieverordening gemeente Noordoostpolder 2017 en de AWB. 
 
Argumenten 
1.1 De activiteiten in het kader van de subsidie 2019 zijn uitgevoerd  

De subsidie in het kader van het welzijnswerk kan conform het verleende bedrag worden vastgesteld, 
omdat de activiteiten volgens de afspraken zijn uitgevoerd. Zoals o.a. buurtwerk, jongerenwerk, 
mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet.  Dit blijkt uit de verantwoording van de werkzaamheden 
die heeft plaatsgevonden in het inhoudelijk en het financieel jaarverslag 2019. Alsook tijdens het 
verantwoordingsgesprek van 15 juli. 
 
1.2 Aan alle verantwoordingsvoorwaarden is voldaan 
De vaststelling kan verzonden worden, omdat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit blijkt uit de 
checklist subsidievaststelling en de door een onafhankelijke accountant afgegeven goedkeurende 
verklaring bij het financieel verslag. 
 
 
Kanttekeningen 
1.1  Er zijn aandachtspunten ten aanzien van de dienstverlening  
Er zijn vanuit de gemeente aandachts- c.q. verbeterpunten op onderdelen binnen de dienstverlening. 
Dit blijkt uit gesprekken met interne teams / medewerkers. Aan deze aandachtspunten wordt intern en 
met Carrefour verder gewerkt. En zijn niet zodanig dat lagere vaststelling daardoor gerechtvaardigd is. 
 
Er is overigens geen sprake dat een dienst niet geleverd is, maar dat verdere verduidelijking van het 
concrete aanbod en afspraken  benodigd is. 
 
1.2  Vanwege de uitbraak van Covid-19 heeft de brede verantwoording zoals Carrefour die 
voorgesteld had niet door kunnen gaan 
Carrefour had voorgesteld, mede vanwege het zeer brede werkveld een collectief 
verantwoordingsgesprek te organiseren met diverse inhoudelijk betrokken beleidsambtenaren. Zo kan 
meer inhoudelijk over vraagstukken en aandachtspunten verantwoord en gesproken worden. 
Eveneens zou Carrefour haar organisatieverandering komen toelichten en aangeven welke effecten 
dat heeft voor de dienstverlening aan onze inwoners. Vanwege de uitbraak van Covid-19 heeft dit niet 



plaatsgevonden. Maar is de afspraak gemaakt dat voor het onderdeel toekomstige organisatie en 
dienstverlening het aanbod nog wel gestand gedaan wordt. 
 
1.3  Er is sprake van een negatief resultaat wat de vermogenspositie verzwakt 
Carrefour heeft het jaar 2019 met een negatief resultaat afgesloten als gevolg van het reserveren van 
een transitievergoeding, hierdoor is de vermogenspositie verzwakt. Carrefour geeft aan dit resultaat in 
2020 te kunnen herstellen als gevolg vaneen kostenbesparing. Een negatief resultaat is geen reden 
voor aangepaste vaststelling. Wel een signaal dat wanneer er als gevolg van wijziging in de 
dienstverlening financiële frictie optreedt die mogelijk niet of slechts beperkt gedragen kan worden. 
 
Planning/Uitvoering 
Carrefour ontvangt direct na uw subsidiebesluit de vaststellingsbeschikking 2019. De verstrekte 
subsidies in deze nota genoemd zijn in 2019 volledig als voorschot uitbetaald. 
 
Bijlagen 

1. Inhoudelijk jaarverslag van Carrefour (nr. 0171187282). 

2. Financiële verantwoording 2019 Carrefour (nr. 0171187283). 

3. Checklist subsidievaststelling 2019 (nr. 0171201961). 

4. Vaststellingsbeschikking 2019 Stichting Carrefour Welzijnsgroep (nr.0171196571). 


