Stichting Buah Hati
10 november 2020
De afgelopen weken hebben wij via de media vernomen dat de Gemeente
Tiel dient te bezuinigen. Maandag, 2 november 2020, is ons bestuur voor
het eerst formeel geïnformeerd over de voorgestelde bezuiniging voor
Buah Hati. Buah Hati heeft begrip voor het huishoudboekje van de
Gemeente Tiel en denkt graag oplossingsgericht mee. Echter is een
subsidiekorting van circa 30% van de jaarlijkse subsidie te gortig en ons
inziens onevenredig ten opzichte van de – voor zover wij kunnen
opmaken uit de bezuinigingsvoorstellen - voorgestelde korting voor
andere organisaties.1 De impact van de voorgenomen korting op onze
doelgroep en alle bewoners in Tiel-West en daarbuiten, waarvoor wij ons
steeds meer opstellen, is niet te overzien. Buah Hati vreest voor
verloedering en de leefbaarheid in de wijk. Ten behoeve van een
zorgvuldige bespreking én correcte weergave van onze subsidie brengt
Buah Hati hierbij graag een aantal belangrijke punten in.

•

Buah Hati is een vrijwilligersorganisatie waarbij ruim dertig
vrijwilligers actief zijn. De beheerder, begeleiders bij activiteiten,
bestuursleden en alle overige vrijwilligers ontvangen geen
vergoeding, ook geen vrijwilligersvergoeding.

•

De Tielse Molukse gemeenschap, die sinds 1951 en daarmee
volgend jaar 70 jaar in Tiel woonachtig is, kenmerkt zich juist door
de gemeenschapszin en een actief vrijwilligersnetwerk. Buah Hati
ontvangt sinds jaar en dag een bescheiden subsidiebedrag voor de
exploitatie van het gebouw van circa €10.000. Dit bedrag voldoet
grotendeels in de vaste lasten, maar is niet geheel kostendekkend.
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Onderhoud van en rondom het gebouw – variërend van
schilderwerkzaamheden tot de tuin – wordt verzorgd door
vrijwilligers, al dan niet met subsidie van NL Doet of andere
fondsen.

•

Buah Hati ontvangt een bijdrage in de salariskosten en sociale
lasten voor een beroepskracht. Deze persoon onderhoudt contact
met de buurt en de mensen, luistert naar hun verhaal en verwijst
door naar andere partners. Dit is broodnodig. Buah Hati merkt dat
nog steeds veel mensen de weg naar professionele organisaties in
Tiel niet direct weten te vinden. Het gezamenlijke spreekuur met
woningbouwcorporatie Thius sinds 2018 in het stichtingsgebouw
van Buah Hati2, maar ook de sollicitatietrainingen van Buah Hati om
mensen weer aan het werk te krijgen, illustreren dit.

•

Het subsidiebedrag dat Buah Hati ontvangt voor de beroepskracht
is niet kostendekkend, maar jaarlijks redden we het vooral door de
inzet van de vele vrijwilligers. De beroepskracht is noodzakelijk
voor de coördinatie van de vrijwilligers en fungeert als
aanspreekpunt voor de gemeente, woningcorporatie en andere
samenwerkingspartners en is de spil tussen mens en overheid.

•

Buah Hati ontvangt een subsidie in natura voor het gebruik van het
gebouw. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van het pand, maar
dit is geen geldelijke bijdrage.3

•

Buah Hati ontvangt geen activiteitensubsidie van de gemeente.
Om die reden probeert Buah Hati juist op allerlei wegen zoveel
mogelijk de eigen broek op te houden om toch activiteiten te
organiseren. Ondanks de financiële belemmeringen vinden er in
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Buah Hati, al dan niet met subsidies zoals het Burgerweeshuis, op
jaarbasis ruim 120 activiteiten plaats, variërend van sport- en spel
tot educatie, voor zowel jong als oud.4 Sinds maart van dit jaar zijn
onze overige baten, bijvoorbeeld bescheiden inkomsten uit eigen
bijdragen voor activiteiten en de verkoop van koffie en thee,
vanwege de corona-pandemie vrijwel nihil. Het kost ons nog veel
meer moeite om onze activiteitenplannen financieel rond te breien.
Dit alles zonder een extra beroep te doen op de Gemeente Tiel.

•

Extra bezuiniging op onze subsidies zal ons werk in ernstige mate
belemmeren. Wij vrezen dat de impact hiervan op de buurt en TielWest in brede zin - voor wie wij ons steeds meer openstellen - niet
is te overzien. Veel bezoekers van Buah Hati volgen bij ons een
dagbesteding. Dit zijn vaak de meest kwetsbaren in onze
samenleving, die juist in barre tijden zoals corona een plek of
bezoekje nodig hebben.

•

Wij zijn juist erg tevreden over de samenwerking met de Gemeente
Tiel. Bijvoorbeeld door op Oud & Nieuw de nachtelijke uurtjes ieder
jaar zo veilig mogelijk te houden voor iedereen. Het is al jaren
betrekkelijk rustig in onze buurt en er is vrijwel geen schade of
overlast meer, doordat wij als stichting en vrijwilligers daarin de
regie nemen. Vorig jaar heeft Buah Hati een samenwerking met
Thius van ruim 8 jaar afgesloten om de Hertogenwijk te vernieuwen
en te werken aan de leefbaarheid in het kader van het
wijkontwikkelingsplan. Met een grootschalige renovatie en
gezamenlijke vernieuwingen - zoals het verbreden van de
voetpaden, aanbrengen van verlichting, nieuwe schuttingen en
groene afscheidingen – hebben we de omgeving kunnen
verbeteren.
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•

Dit soort inspanningen voor activiteiten in het kader van
leefbaarheid, wonen, werken, integratie en participatie dreigen met
deze bezuinigingen op de helling te geraken met vele nadelige - en
mogelijk financiële - gevolgen van dien.

•

Vanwege gebrek aan financiën lukt het ons al niet om zowel onze
beroepskracht als onze vrijwilligers meer te trainen. Al geruime tijd
merken we namelijk, dat onvoldoende deskundigheid in de
organisatie ons belemmert om onze doelstellingen, taken en
verantwoordelijkheden adequaat en naar wens te kunnen
uitvoeren. Kortgezegd ontvangt Buah Hati steeds meer en nieuwe
vragen vanuit de Tielse Molukse gemeenschap die bestaat uit circa
1400 zielen, toch een aardig percentage van de Tielse samenleving.
Daarentegen bleef de subsidie juist altijd gelijk.

•

Als Molukse welzijnsorganisatie onderschrijven wij de doelstellingen
van de gemeente Tiel voor maatschappelijke integratie en
participatie van al haar inwoners. Buah Hati wil dan ook vanuit haar
expertise al het mogelijke in het werk blijven stellen om daaraan
nuttig bij te dragen.

•

Wij hebben zeker begrip voor de financiële uitdaging waar de
Gemeente Tiel mee te maken heeft. Nogmaals: wij zijn bereid om
te denken in oplossingen. Echter, met de beperkte financiële
middelen waarover wij nu al beschikken als vrijwilligersorganisatie
staat de voorgenomen bezuiniging van bijna 30% van het jaarlijkse
subsidiebudget – zonder enige argumentatie - niet in verhouding.
De voorgestelde korting op de daadwerkelijke geldelijke subsidies
voor de beroepskracht in de buurt én de exploitatie om zaken als
gas, licht en water te betalen betekent zelfs een korting van 40%
ten opzichte van de huidige subsidies. Dit terwijl bij andere
maatschappelijke organisaties ‘slechts’ 5% wordt afgeroomd, zo
blijkt uit de ‘Bezuinigingsvoorstellen Begroting 2021’ van de
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ambtenaren van de Gemeente Tiel.5

•

In het jaarlijkse contact met de Gemeente Tiel, dat eerder dit jaar
met de verantwoordelijke wethouder en de ambtenaren plaats
heeft gevonden, is de bezuinigingsopgave van de Gemeente Tiel
aangekondigd. Echter konden wij daaruit niet opmaken dat wij
direct en zo onevenredig zouden worden getroffen.

•

Beseft u goed dat de gevolgen van de bezuiniging op ons
subsidiebudget – en zeker in die orde van grootte - beslist hun
weerslag zullen krijgen op onze mogelijkheden om problemen in de
buurt wel of niet het hoofd te kunnen bieden. Wij worden daarmee
gedwongen om te moeten schrappen in de essentie van de taken
waar we als organisatie voor staan: maatschappelijke
integratie, participatie en emancipatie. Dit is voor ons
onacceptabel.

•

Om die redenen vragen wij om een toelichting op het
bezuinigingsvoorstel. Wij zijn solidair met maatschappelijk Tiel
en begrijpen de lastige uitdaging van de Gemeente Tiel. Wij
gaan graag in overleg, om de subsidie en onze bijdrage aan
een financieel gezonder Tiel, nader te bespreken.

5

Bezuinigingsvoorstellen begroting 2021.pdf,

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Tiel&id=c046d9ce-e836-40e3-a35c-59f47404bef4

▪ postbus 152 4000 AD Tiel ▪ lambert hendriksstraat 10 4001 SP Tiel ▪ telefoon 0344-

654099 ▪
▪ e-mail: info@buahhati.nl ▪ bank: NL47 ABNA 0538 0293 23 ▪ KvK 41059579 ▪

5

