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HERSTRUCTURERING WELZIJN: TAAKSTELLING 2019 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, 

 

overwegende dat: 

-  een taakstelling van 1 miljoen euro van toepassing is op het beschikbare welzijnsbudget voor 2019; 

- de werkmaatschappijen onder Xtra, zijnde Stichting Voor, Stichting Mooi en Stichting    

Zebra, deze taakstelling op zich nemen bij een gelijkblijvend welzijnsaanbod op het niveau  

van 2018;  

- het aantal uitvoerings- en openstellingsuren, zoals opgenomen in de subsidiebeschikkingen 

2018 voor de Stichting Voor, Stichting Mooi en Stichting Zebra, blijft hiermee op gelijk niveau 

van 2018 en de dienstverlening wordt niet geraakt; 

- voor 2019 2,28% trend wordt uitgekeerd aan alle Haagse welzijnsorganisaties. 

 

besluit:  

 

I. de taakstelling van 1 miljoen euro op het welzijnsbudget 2019 wordt naar rato 

verdisconteerd over de beschikbare welzijnssubsidies voor Stichting Voor, Stichting Zebra 

en Stichting Mooi. Dit gebeurt naar rato van de beschikbare subsidie per stadsdeel voor de 

gebiedsgerichte werkzaamheden en de WMO werkzaamheden. 

II. in de subsidiebeschikkingen 2019  voor de Stichting Voor, Stichting Mooi en Stichting Zebra 

wordt hetzelfde aantal uitvoerings- en openstellingsuren opgenomen als in de 

subsidiebeschikkingen 2018.  

 

Den Haag, 16 oktober 2018 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

 

 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 
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Toelichting 

In het coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities (2018-2022)” is een herstructurering 

van het welzijnsbeleid en budgetten opgenomen.  

 

Dit zorgt voor een forse opgave om het welzijnswerk effectiever en kleinschaliger te organiseren. Een 

herstructurering van de welzijnsbudgetten moet leiden tot het beschikbaar stellen van meer geld voor 

kleinschaligere en wijkgerichtere voorzieningen (blz. 71 ‘Kansen voor iedereen’).  Naast de 

herstructurering zullen er de komende vier jaar structureel minder middelen beschikbaar zijn. De 

begrote financiële afname van binnen het welzijnsdomein zal de komende vier jaar gefaseerd 

plaatsvinden: 

 

x €1.000 Structureel 

Geld vrijmaken (inkrimpingen, 

verlagen kosten en verhogen baten) 

2018      2019      2020      2021      2022 

Herstructureringen welzijnsbeleid en 

budgetten 

              1.000     5.000    6.000     8.000 

 

Bij het bepalen van de taakstelling is in eerste instantie gekeken naar de vermogenspositie van de 

welzijnsorganisaties die wij subsidiëren. Hierbij staat een gezonde bedrijfsvoering inclusief 

bedrijfsreserves voorop. Stichting Mooi, Stichting Voor en Stichting Zebra (werkmaatschappijen onder 

Xtra) hebben een aanzienlijke reserve kunnen opbouwen. Op basis hiervan zijn voor de taakstelling 

van 1 miljoen in 2019 gesprekken gevoerd met het bestuur van deze organisaties. Met de bestuurder 

van Xtra is de afspraak gemaakt dat Stichting Voor, Stichting Mooi en Stichting Zebra voor het 

jaar 2019 in totaal 1 miljoen euro minder krijgen, tegen gelijkblijvend welzijnsaanbod op het 

niveau van 2018. Het aantal uitvoerings- en openstellingsuren (zoals opgenomen in de 

subsidiebeschikkingen 2018 voor de Stichting Voor, Stichting Mooi en Stichting Zebra) blijft 

hiermee op gelijk niveau van 2018 en de dienstverlening wordt niet geraakt.  

 

De taakstelling van 1 miljoen euro wordt verdisconteerd over de beschikbare welzijnssubsidies 

voor Stichting Voor, Stichting Zebra en Stichting Mooi. Dit gebeurt naar rato van de beschikbare 

subsidie per stadsdeel voor de gebiedsgerichte werkzaamheden en de WMO werkzaamheden.  

 

Onderstaande tabel geeft inzicht in hoe de taakstelling van 1 miljoen verdeeld wordt over de drie 

werkmaatschappijen.  

 

Instelling Beschikt bedrag  

2018 

Taakstelling  2019 Nieuw Bedrag 

2019 

Zebra € 8.205.380 € 263.561 € 7.941.819 

Voor Haagse Hout € 2.409.851 €  77.406 € 2.332.445 

Voor Leidschenveen-

Ypenburg 

€ 2.652.801 € 85.209 € 2.567.592 

Voor Loosduinen € 2.597.555 € 83.435 € 2.514.120 

Voor Segbroek € 3.424.932 € 110.011 € 3.314.921 

Mooi Escamp € 7.593.784 € 243.916 € 7.349.868 

Mooi Laak € 4.248.445 € 136.462 € 4.111.983 

 € 31.132.748 € 1.000.000 € 30.132.748 

 

Voor 2019 zal net als in voorgaande jaren trend uitgekeerd worden. Voor 2019 is dit 2,28%. De trend 

wordt begin 2019 aan alle Haagse welzijnsorganisaties en zelfstandige buurthuizen uitgekeerd. 


