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Beantwoording van uw vragen over de aanvraag subsidie Stichting Fitin 2019

Geachte dames en heren,
Door de fractie van GroenLinks zijn op 30 juni 2019 vragen gesteld over de subsidie aanvraag voor
jongerenwerk door Stichting Fitin. GroenLinks heeft daarbij aangegeven: ‘De activiteiten van Fitin staan
door het tussen wal en schip vallen van de subsidie in 2019 op een laag pitje. Opgebouwd vertrouwen en
bekendheid bij de doelgroep daarmee dreigt weg te vallen. Er is onder de raadsleden die bij BalliBalli035
aanwezig waren (o.a. GroenLinks, D66, Hart voor Hilversum, SP, PvdA, CDA) brede waardering voor de
activiteiten van Fitin. Het stilvallen van de activiteiten zou in onze ogen enorm zonde zijn’.
Vragen en antwoorden.
1. Bent u het eens dat Stichting Fitin een waardevolle bijdrage aan het jongeren- en buurtwerk in
Hilversum levert en daarbij een moeilijk bereikbare doelgroep bereikt?
Antwoord:
Wij erkennen en waarderen al onze partners die een bijdrage leveren aan jongeren- en buurtwerk
en Hilversum, ieder met hun eigen expertise en bereik van specifieke doelgroepen.
2. Klopt het dat de subsidieaanvraag 2019 en het verslag 2018 van Fitin niet ontvangen zijn?
Antwoord:
Deze subsidieaanvraag 2019 is door ons ontvangen maar niet via de officiële weg ingediend.
Vervolgens hebben wij met Fitin gesproken en aangegeven dat wij van plan waren om
‘huiswerkbegeleiding en coaching’ via een aanbesteding uit te laten voeren. Met de aanbesteding
heeft Fitin samen met andere aanbieders meegedaan. Deze aanbesteding is door ons ingetrokken
vanwege de financiële situatie rondom Jeugd (landelijke en lokale tekorten, hierover wordt u
binnenkort – via de Agenda Jeugd - geïnformeerd). Wij zijn nu genoodzaakt budgetten anders in
te zetten om te komen tot meer besparingen.
3. Zo nee: waarom heeft de Stichting Fitin niets vernomen over het al dan niet toekennen van de
subsidie 2019?
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Antwoord:
Zie antwoord 2. Fitin is op de hoogte gebracht van de intrekking van de aanbesteding.
Stichting Fitin bereidt inmiddels de subsidie aanvraag voor 2020 voor. Voor het continueren van
de activiteiten van Fitin in Q3 en Q4 2019 is een projectplan Q3 Q4 2019 opgesteld. Voor deze
periode is een bedrag van € 48.100 begroot.
4. Aangezien projectsubsidies per kwartaal kunnen worden ingediend: kan voor Q4 2019 subsidie
worden aangevraagd?
Antwoord:
Er is een subsidie aangevraagd, deze wordt momenteel behandeld.
5. Op welke wijze kunnen de activiteiten in Q3 2019 worden bekostigd?
Antwoord:
Dit is niet mogelijk omdat hiervoor geen subsidie is aangevraagd.
Fitin is de afgelopen jaren ondersteund met expertise door Ara Cora (www.aracora.nl). Ara Cora
is al meer dan 10 jaar partner van de gemeente Amsterdam en actief in het jongerenwerk in
Amsterdam-West. Zij krijgen structureel subsidie van de gemeente.
6. Bent u bereid om met de Stichting Fitin om tafel te gaan om de mogelijkheden van structurele
samenwerking te onderzoeken?
Antwoord:
Stichting Fitin kan net als de andere organisaties jaarlijks een subsidie aanvragen. Wij staan voor
een open samenwerking met partijen zonder daarbij één specifieke partij een voorkeurspositie te
bieden. Dit past bij ons beleid qua inkoop, aanbesteding en subsidiëring.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
K.J. Walters
Wethouder Welzijn en Zorg

