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Op ro oktober 2ot7 en vervolgens op 7 november zotT hebben wij u aangegeven in het eerste
kwartaal van zol8 te zullen besluiten over het al dan niet vooftzetten van de subsidierelatie met
Support&Co en u daar vervolgens over te informeren. De afgelopen periode is veel contact met
Support&Co geweest en worden positieve ontwikkelingen geconstateerd. Echter, om definitief
te kunnen besluiten over het al dan niet nog vijf jaar doorgaan, hebben wij meer tijd nodig. Om
onszelf en Support&Co deze tijd te geven hebben wij op 3o januari jongstleden besloten de
subsidierelatie met Support&Co onder voorwaarden met één jaar te verlengen tot zo december
2OLg.
De afgelopen jaren is gebleken dat wij onvoldoende instroom van kandidaten bij de buurtsuper
realiseren. Dit had onder meer te maken met problemen in de bedrijfsvoering bij buurtsuper
oegstgeest. Support&co heeft de afgelopen tijd gewerkt aan het op orde krijgen van de
bedrijfsvoering (o.a. verbeteren van de begeleiding aan cliënten en creären van voldoende
werkzaamheden). Naar aanleiding van de door Support&Co georganiseerde bijeenkomst voor
de gemeentelijke bijstandsconsulenten en de consulenten van onze re-integratie partner DZB
over de verbeteringen bij buurtsuper oegstgeest, heeft DZB afgelopen november een
werkbezoek aan de buurtsuper gebracht. DZB heeft dit werkbezoek als positief ervaren en ziet
nu mogelijkheden voor het toeleiden van Leidse en eventueel Leiderdorpse cliënten. Een eerste
aanzet hiertoe is inmiddels gestart.

Op basis van bovenstaande willen wij buurtsuper Oegstgeest de kans bieden om haar
bestaansrecht te bewijzen. Omdat de praktijk echter nog moet uitwijzen of de positieve geluiden
van dit moment in de praktijk daadwerkelijk omgezet worden in het toeleiden van voldoende
kandidaten, hebben wij ervoor gekozen de subsidierelatie met Support&Co met één jaar te
verlengen. Dit geeft alle betrokken partijen nogzo'nanderhaìfjaar de tijd om d.e buurtsuper als
re-integratie project alsnog tot een succes te maken. Echter, omdat de financiële situatie van
Support&Co B.V. onzeker blijft en dat vooral met betrekking tot de geldlening die bij ons loopt
voor een mogelijk financieel risico zorgt, hebben wij aan de verlenging de voorwaarde
verbonden dat moederorganisatie Alliade de door haar afgegeven garantstelling voor
Support&Co B.V. (die op z9 mei zorS afloopt) tot 20 december zorg verlengt.

Support&Co heeft eind vorig jaar nieuwe afspraken met woningstichting MeerWonen gemaakt.
Deze laten alle ruimte voor nieuwe afspraken tussen Support&Co en de gemeente, waarond.er
verlenging met een jaar.
Wanneer de garantstelling door moederorganisatie Alliade geregeld is en de verlenging tot eind
2019 een feit, zullen we u dat laten weten. En uiteraard komen we tijdig bij u terug op een
definitief besluit over de jaren daarna.
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