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Op 3r oktober 2013 heeft uw raad besloten tot subsidieverlening aan Support&Co B.V. ten
behoeve van re-integratieplaatsen c.q. dagbestedingsactiviteiten gedurende vijfjaar, ad.
€ 5o.ooo,- per jaar. Dit ten behoeve van de sociale buurtsupermarkt in de wijk Poelgeest.
Hiertoe hebben wij op zo december 2013 een beschikking afgegeven.
Op 3r januari jongstleden hebben wij besloten de aan Support&Co toegekende subsidie voor het
jaar zor5 definitief op bovengenoemd bedrag vast te stellen. De late vaststelling heeft te maken
met het feit dat wij naar aanleiding van de verantwoording een aantal vragen hadden die
uitgezocht dienden te worden.

Wij besluiten weliswaar de subsidie voor 2or5 conform vast te stellen, maar zijn bezorgd over
het functioneren van Support&Co. Er spelen rond Support&Co en de buurtsuper meerdere
zaken die verbetering behoeven. Hierover is ambtelijk overleg met Support&Co geweest, echter,
structurele verbetering blijft uit. Daarnaast baart de financiële situatie van Support&Co 8.V.,
alsmede het feit dat hierover niet actief naar de gemeente gecommuniceerd wordt en het
ontbreken van een goedkeurende accountantsverHaring, ons zorgen. Bovenstaande zaken en
het feit dat wij hierin op korte termijn verbetering willen zien, hebben wij schriftelijk aan
Support&Co laten weten. Daarover volgt spoedig een nader gesprek. Op basis daarvan zullen
vervolgacties in gang gezet worden. Hierbij zal ook het feit dat het de gemeente niet gelukt is
het bezettingspercentage van de trajecten te verhogen naar het afgesproken aantal uren,
ondanks diverse interne en externe acties, meegenomen worden.
Wij verwachten in april onze koers ten aanzien van Support&Co te hebben bepaald. Daarover
zullen wij u verder informeren.
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