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Betreft: bestuurlijke fusie  
 

 
Emmeloord, 21 december 2021 

 
Geachte mevrouw Uitdewilligen (beste Marian), 
 
 
Tijdens onze bestuurlijke overleggen van de afgelopen periode hebben wij regelmatig 
stilgestaan bij de voornemens van Carrefour Welzijn Noordoostpolder m.b.t. een 
bestuurlijke fusie met de Tintengroep. In november heeft de voorzitter van de Raad van 
Toezicht, Willem Manuputty, dit voornemen nog eens toegelicht vanuit zijn perspectief.  
 
 
Zoals eerder aangegeven wil Carrefour door middel van een bestuurlijke fusie onder meer 
de gevolgen van de bezuinigingen waartoe de gemeente Noordoostpolder heeft besloten 
opvangen. Enerzijds stelt de bestuurlijke fusie Carrefour Welzijn in staat om de continuïteit 
van de bedrijfsvoering te borgen. Anderzijds zal aansluiting bij de Tintengroep leiden tot 
versterking van kwaliteit, verantwoording en vernieuwing van de dienstverlening. Zoals ik al 
eerder heb benadrukt betreft het een bestuurlijke fusie. De stichting Carrefour Welzijn blijft 
bestaan en wordt een werkmaatschappij van de Tintengroep. De lokale dienstverlening, 
identiteit, de sociale professionals en het locatiemanagement blijven geborgd. Daarnaast 
zullen de bedrijfsvoeringsdiensten door de Tintengroep uitgevoerd worden. 
 
 
Het verheugt mij om jou te kunnen berichten dat de besluitvorming over de bestuurlijke 
fusie is afgerond.  
Op 7 en 14 december hebben de Raden van Toezicht van resp. Carrefour Welzijn en 
Tintengroep het bestuurlijke besluit goedgekeurd. Gisteren is de akte bij de notaris 
gepasseerd. Daarmee is de bestuurlijke fusie per 1.1.2022 een feit.  
 
 
Johan Brongers (voorzitter Raad van Bestuur Tintengroep) neemt dan mijn taken over. Het 
locatiemanagement blijft bij Jos van Putten. 
Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij, met Carrefour Welzijn en de Tintengroep, en met 
de gemeente en alle samenwerkingspartners, meerwaarde zullen toevoegen aan het welzijn 
van de inwoners in Noordoostpolder. 



 

 
Beste Marian, rest mij om je te laten weten dat ik onze samenwerking altijd als heel 
inspirerend en prettig heb ervaren. Ik wens jou en de gemeente Noordoostpolder het 
allerbeste toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Susanne Plass, 
Waarnemend bestuurder 
 
 
 
 
 
 


