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Toelichting

Sinds september 2017 zijn gemeente en Vierbinden met elkaar in gesprek over de
verwachtingen en gaandeweg ook over de toekomst van Vierbinden als organisatie. Als
uitvoeringsorganisatie is Vierbinden verantwoordelijk voor het lokale welzijnswerk, én
voor de exploitatie van drie gemeenschapshuizen. In juni 2018 concludeert de
gemeente: “…de fusie tussen de gemeenschapshuizen en het welzijnsdeel (heeft) niet de
veronderstelde meerwaarde opgeleverd en Vierbinden vervult niet de positie van
proactieve verbinder en regievoerder in het lokale veld.”

Om een zo goed mogelijk onderbouwde keuze over de toekomst van Vierbinden te
kunnen maken is een afwegingskader opgesteld en ingevuld. Dit afwegingskader
bestond uit inhoudelijke afwegingsgronden aan de ene kant en uit mogelijke
organisatievormen waarin de taken welzijn en beheer en exploitatie van de
gemeenschapshuizen, kunnen worden uitgevoerd, aan de andere kant.
Wegingsfactoren waren:
-

Regievorming op transformatie

-

Financiele beheersbaarheid

-

Kwaliteit dienstverlening

-

Robuustheid

-

Positie vrijwilligers

-

Lokale binding van professionals

Op basis van onder andere dit rapport en het afwegingskader heeft het college besloten
op zoek te gaan naar een partij/partijen die de activiteiten van ViERBINDEN gaat/gaan
overnemen. Gevolg zal zijn dat de subsidierelatie met ViERBINDEN stopt. Het streven is
dat medewerkers en vrijwilligers bij de nieuwe organisatie worden ondergebracht.

Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de grote groep vrijwilligers die een belangrijke
rol spelen in het versterken van de Laarbeekse leefbaarheid.

Door alle inhoudelijke veranderingen die zich voordoen in het sociaal domein heeft de
gemeente Laarbeek zich de vraag gesteld op welke wijze het welzijnswerk en het beheer
van de gemeenschapshuizen in de vier kernen in de toekomst het best geborgd zijn. Het
gaat daarbij om de activiteiten die door ViERBINDEN worden uitgevoerd. Het college ziet
dat er hard gewerkt wordt aan een leefbaar Laarbeek, maar dat de organisatie van
ViERBINDEN door de schaalgrootte kwetsbaar is. Het college stelt vast dat het beter is
de activiteiten van ViERBINDEN bij een grotere organisatie onder te brengen. Welke
organisatie dat is, wordt nu, in nauwe samenwerking met het bestuur en de directie van
ViERBINDEN onderzocht.
Het streven is dat de mensen van ViERBINDEN het werk kunnen blijven doen dat ze nu
doen, maar dat zij worden ondergebracht bij een andere werkgever. Daarmee behouden
we het goede, maar zorgen we voor meer robuustheid. De verwachting is dan ook dat de
gevolgen voor de medewerkers en vrijwilligers die onder de vlag van ViERBINDEN de
Laarbeekse samenleving ondersteunen, beperkt blijven en dat dit leidt tot meer
robuustheid en meer kansen voor kwalitatieve ontwikkeling.
Deze overgang wordt mogelijk door het formeel opzeggen van de subsidierelatie in de
vorm van een ontwerpbesluit. Dat besluit heeft het college op 16 juli genomen.
Komende maanden gaan we in gesprek met potentiele partijen die de activiteiten
kunnen overnemen. We verwachten in het najaar 2019 meer duidelijk te hebben en
streven naar de overdracht van taken in januari 2020, waarbij de zorgvuldigheid in het
proces voorop staat. Het college en het bestuur van ViERBINDEN vinden het belangrijk
nu de nodige duidelijkheid te geven aan medewerkers, vrijwilligers en inwoners.
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