Aan college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.
Vlaardingen, 4 april 2018
Betreft vragen art. 36 RvO over Vlaardingen Werkt

Geacht College van burgemeester en wethouders,
Onlangs heeft de ChristenUnie-SGP fractie vernomen dat het college niet akkoord gaat met de extra
eenmalige financiële aanvraag van Vlaardingen Werkt. Dit met als moverende reden dat de aanvraag
substantieel, risicovol en niet garandeert dat de organisatie erin slaagt de afgesproken resultaten te behalen
en te verzelfstandigen.
Met deze R.v.O artikel 36 vragen willen wij onder andere ingaan op de sociale supermarkt Van Lopik. Vorig
jaar februari en maart heeft de ChristenUnie-SGP fractie technische vragen gesteld over het toekennen van
een eenmalige bijdrage t.b.v. het opstarten van de sociale supermarkt. Ondanks dat er geen goede
realistische inschatting te maken was, is er destijds toch door het College besloten deze eenmalige bijdrage
te moeten geven met de verwachting dat de sociale supermarkt op korte termijn rendabel en selfsupporting
zou zijn. Helaas en teleurstellend blijkt het tegendeel waar te zijn.
Graag willen wij u de volgende vragen stellen.
1. Wat zijn de gevolgen voor de sociale supermarkt Van Lopik en het klusbedrijf door het niet
toekennen van de gevraagde eenmalige bijdrage?
2. Wanneer het een faillissement betekent voor de sociale supermarkt en het klusbedrijf wat houdt dit
dan financieel in voor Vlaardingen Werkt en haar medewerkers?
3. Wat zijn de maatschappelijke gevolgen door dit faillissement?
4. Zijn er eventueel nog andere oplossingen waarmee dit project gered kan worden?
5. Kunnen de arbeidskrachten die in de supermarkt en het klusbedrijf actief waren weer overgeplaatst
worden op een ander project?
6. In februari 2017 is de eenmalige investering gedaan en voor zomer 2017 bleek dat het project niet
rendabel was. Eind 2017 verzoekt Vlaardingen Werkt wederom om een voorschot en deze is door het
college verstrekt na overtuiging dat er gewerkt wordt aan de problemen. Eind februari 2018 blijkt de
actuele liquiditeit nihil te zijn en geconcludeerd wordt dat de eerder verstrekte voorschotten en het
verstrekte subsidiebedrag ingezet zijn om eerder ontstane betalingsachterstanden weg te werken.
Wanneer was u hiervan op de hoogte en wanneer is de gemeenteraad hierover geïnformeerd?
7. Te verwachten is dat verschillende projecten van Vlaardingen Werkt in 2018 verlies zullen leiden en
de conclusie is dat er een onvoldoende positief resultaat gehaald zal worden door Vlaardingen Werkt
in 2018. Wat zijn op termijn de gevolgen voor Vlaardingen Werkt?
8. Kan het zijn dat door een mogelijk faillissement van de sociale supermarkt dit ook het einde van
Vlaardingen Werkt betekent?
9. Wat heeft het project uiteindelijk maatschappelijk opgeleverd?
10. Wat heeft dit project de gemeente meerjarig gekost?
11. Een aantal stichtingen en andere goede doeleninstellingen hebben ook een financiële bijdrage
geleverd aan het opzetten van de sociale supermarkt, wat zijn daar de consequenties van/voor?
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12. Hoe kijkt u nu aan tegen uw beantwoording op de technische- en aanvullende technische vragen die
de ChristenUnie-SGP fractie vorig jaar februari en maart gesteld heeft?
13. Welke lessen kunnen wij als gemeente hier uithalen voor de toekomst?
Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk uw beantwoording.

Namens de ChristenUnie-SGP Fractie
Erik van Pienbroek
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