
Beste raadsleden,Op 17 april jl. zijn we door wethouder De Kort geïnformeerd over het besluit van het College van B & W om het advies van de bezwaarcommissie te volgen. Einde oefening voor De Parasol. En de gemeente vindt het niet haar verantwoordelijkheid om een nieuwe plek te zoeken voor de conciërges, dus ook ontslag voor de conciërges.Tijdens de bezwaarprocedure is globaal gesproken over 'frictiekosten'. Daarbij is door de gemeente genoemd (en niet vastgelegd) dat er een oplossing komt voor onze conciërges. Twee zeer gewaardeerde medewerkers die ongeveer 20 jaar geleden door de gemeente in het kader van de ID- regeling bij De Parasol geplaatst werden. Die achtergrond maakt dat het niet makkelijk voor ons is om zelf op korte termijn een andere baan voor hen te zoeken. Dus waren we blij met de toezegging. En helemaal toen de burgemeester bij een bezoek aan De Parasol, op uitnodiging van cursisten en docenten, ook die mening was toegedaan. We hadden onze zaken op orde, we zouden ook bij een negatief besluit over het stopzetten van de subsidie aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.Toen sloeg Corona toe en moesten we de lessen stoppen. Lang hebben we nog gehoopt de uitgevallen lessen in te kunnen halen, maar we hebben moeten besluiten om de cursisten compensatie aan te bieden voor de gemiste lessen. Ondanks de tip van wethouder De Kort om ons te melden bij het Corona-loket van de gemeente, bleek er geen compensatie voor De Parasol in te zitten in deze situatie.Vanaf dat moment was er niet alleen de teleurstelling over het advies van de bezwaarcommissie, maar ook de financiële zorg.Na het gesprek op 17 april hebben we de gemeente inzicht gegeven in de financiën en na diverse gesprekken is door ons ook formeel aan de gemeente gevraagd om, indien nodig, het tekort op te vangen.Om te beginnen zijn we zwaar teleurgesteld dat het niet gelukt is om voor 1 juli duidelijkheid te krijgen. Ook na het zomerreces bleek het voor het college niet mogelijk om 11 of 18 augustus te besluiten en uiteindelijk hoorden we 8 september informeel dat de gemeente ons in de kou laat staan. Nog voordat de officiële brief binnen viel, kon heel Veldhoven, middels een 'kortje' in het Veldhovens Weekblad weten dat het college De Parasol geen financiële steun zou verlenen om onze activiteiten af te ronden. Onzinnig argument, want er zijn geen activiteiten af te ronden. Wij moeten salariskosten betalen, contracten afkopen en compensatie betalen aan cursisten. Dat zijn geen activiteiten maar verplichtingen.De handschoen in de ring gooien is geen oplossing. Formeel is het zelfs zo dat we de stichting ook niet op kunnen heffen wanneer er nog openstaande rekeningen zijn, zoals de restitutie.Bijgesloten treft u het bezwaarschrift aan dat we ingediend hebben.We stellen het zeer op prijs wanneer u uw invloed aan wilt wenden zodat er een oplossing komt voor de overgebleven frictiekosten ad C 9.000.
Met vriendelijke groet,namens het bestuur van De Parasol,Karel van Hak, Jos van Gent, Lettie Hoogstra.



fck OE PARASOL
r.DUCATIEF CENTRUM

Stichting Educatief Centrum De Parasol
Kemphaan 17
5508 LG VELDHOVEN

Aan het College van Burgemeester 8t Wethouders
Postbus 10101
5500 GA VELDHOVEN

Veldhoven, 21 september 2020.

Geacht College,

Het bestuur van Stichting Educatief Centrum De Parasol tekent hierbij bezwaar aan tegen uw 
besluit dat bij brief van 8 september 2020 (ontvangen 11 september, uw kenmerk 
20UIT05095) ons heeft bereikt. Daarvoor heeft heel Veldhoven reeds op 9 september bij de 
korte berichten in het Veldhovens Weekblad kunnen lezen wat uw besluit is.
Daarin schrijft u dat u besloten heeft om geen bijdrage te geven om activiteiten af te ronden 
omdat de verantwoordelijkheid daarvoor bij De Parasol ligt.

Voor ons bezwaar hebben we de volgende punten:
1. We hebben geen bijdrage van de gemeente gevraagd om activiteiten af te ronden.

We hebben de gemeente gevraagd om bij te dragen aan de frictiekosten die door het 
stoppen van de subsidie zouden ontstaan. Daarover hebben we u steeds maximale 
openheid in onze boeken gegeven.
In de contacten met de gemeente hebben we steeds gesteld dat we enkel een bijdrage 
vragen in een mogelijk tekort. Door actief handelen is het tekort zoals we dat in eerste 
instantie voorzagen een stuk lager. En ook op dit moment lager dan het bedrag van 
ruim C 17.000 waar de gemeente het over heeft en wat ook onze verwachting was op 
27 juni.

2. De bezwaarprocedure heeft zo'n 8 maanden geduurd. Pas na 3 maanden was de 
eerste zitting van de bezwaarcommissie. Door het ontbreken van een 
vertegenwoordiging namens de beleidsafdeling werd de zitting 2 maanden later 
voortgezet. Na het besluit van de bezwaarcommissie moest het nog tot 17 april duren 
voordat het bestuur geïnformeerd werd over het besluit.
Natuurlijk had het bestuur rekening gehouden met de mogelijkheid van het afwijzen 
van het bezwaarschrift. Alle kosten die tot 1 juli gemaakt moesten worden konden 
betaald worden. Zeker omdat in de bijeenkomst in januari, nogmaals bevestigd door



de burgemeester op 22 februari, toegezegd wordt dat er 'een oplossing' komt voor de 
conciërges.
Doordat we pas zo laat hoorden dat er geen oplossing kwam voor de conciërges 
konden we hen niet tijdig opzeggen. Dat heeft 2 maanden extra loonkosten en een 
transitievergoeding met zich meegebracht.

3. Covid-19 was niet te voorzien. Vanaf maart hebben we conform de RIVM richtlijnen de 
meeste cursussen niet kunnen uitvoeren. De deelnemers konden we geen vouchers 
aanbieden. De Parasol heeft de restitutie waar de cursisten recht op hebben beperkt 
weten te houden tot 2596. Ondanks de opmerking van wethouder De Kort dat we 
daarvoor bij de gemeente een beroep konden doen op een potje hebben we geen 
tegemoetkoming toegezegd gekregen. We kunnen de compensatie niet uitkeren. De 
cursisten krijgen daarvan bericht.
Het banksaldo zal per ultimo september nagenoeg nihil zijn.

U schrijft in uw brief van 8 september dat u afstand doet van de bedragen die we aan de 
gemeente moeten betalen, zodat we de activiteiten af kunnen ronden. Wij hoeven u niet te 
vertellen dat dit een vestzak-broekzak geval betreft, waar niemand wijzer van wordt.

We hebben geen activiteiten af te ronden. We vragen van de gemeente om een deel van de 
frictiekosten op te vangen die ontstaan zijn op het late moment waarop duidelijk werd dat de 
gemeente de conciërges geen toekomst bood en door Covid-19.
Dit betekent dat we op dit moment een bedrag tekort komen van circa C 9.000,-.
Er zijn nog enkele onzekere posten, zoals de afloop van het KPNcontract voor de telefoonlijn 
van de beveiliging van de lift. Veldwijzer heeft die hoe dan ook nodig. Dus het tekort kan nog 
iets lager uitpakken. Zoals eerder gesteld - in tegenstelling tot wat in de statuten staat vermeld 
- zal iedere Euro die overblijft terug gestort worden naar de gemeente.

Tot slot willen we ook aandacht vragen voor het volgende:

In uw brief van 10 juni 2020 heeft de gemeente onder andere gesteld dat een door de 
accountant gewaarmerkte eindafrekening vereist is. De kosten daarvan bedragen ruim 
C 3.000,-. Dat bedrag hebben we niet meer. In ons contract met ABAB is meegenomen dat er 
een financieel jaarverslag komt. Dat zullen we u doen toekomen zodra het te zijner tijd 
beschikbaar is.

Het moge duidelijk zijn dat de oplossing van het voorafgaande allesbepalend zal zijn voor de 
verdere afwikkeling.
We hopen daarom dat u nog dit jaar uitsluitsel geeft op dit bezwaarschrift zodat we de 
financiën af kunnen sluiten en de stichting kunnen opheffen.

Hoogachtend,

namens het bestuur van Stichting Educatief Centrum De Parasol

Karei v;
voorzitter.
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