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  Bijlage(n)  

Onderwerp Schriftelijke vragen DLW over SJW 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Door de DLW-fractie zijn op 4 juni 2014 vragen gesteld met betrekking tot de Stichting Jeugd en 

Jongerenwerk (SJW). De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. 

 

Vraag 1  

Waaruit bestaan de financiële en de andere problemen bij SJW? 

 

Antwoord 1  

Er zijn geen financiële problemen bij SJW. Andere problemen zijn er voor zover bij ons bekend ook niet.  

 

Vraag 2  

Wat voor (onderzoeks)opdracht is er gegeven voor een onderzoek bij SJW? 

  

Antwoord 2 

Er is geen onderzoeksopdracht gegeven. 

 

Vraag 3 

Door wie en aan wie is deze opdracht verstrekt en wat zijn de kosten? Gaarne kopie overeenkomst. 

 

Antwoord 3 

Er is geen opdracht verstrekt. Er zijn dus ook geen kosten noch is er een overeenkomst. 

 

Vraag 4 

Welke regeling is er met de vertrokken directeur Bart van Amerongen getroffen en wat was de reden voor 

het plotselinge vertrek? Wanneer is hij vertrokken?  



 

 

Antwoord 4 

De heer Van Amerongen is niet vertrokken bij SJW. Hij heeft alleen de dagelijkse leiding overgedragen en 

is nog steeds voorzitter van het bestuur. De gemeente is geen werkgever van dhr. Van Amerongen en 

gaat niet over een eventuele vertrekregeling. Er is geen extra subsidie aangevraagd als gevolg van zijn 

vertrek. 

 

Vraag 5 

Is er een afvloeiingsregeling getroffen en wat heeft dat gekost of gaat het nog kosten? 

 

Antwoord 5 

Zie antwoord 4. 

 

Vraag 6 

Hebben de problemen  gevolgen voor SJW, het bestuur en/of voor SKW?  

 

Antwoord 6 

De heer Van Amerongen heeft zelf een opvolger aangewezen. De gemeente zet de ingeslagen weg , als 

beschreven in antwoord 1, voort met deze opvolger. 

 

Vraag 7 

Wie geeft er nu leiding aan SJW? 

 

Antwoord 7 

De heer Sibbele Wignand is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing & activiteiten van SJW en is 

toegetreden tot het bestuur.  

 

Vraag 8 

In 2009 waren er liquiditeitsproblemen en is er door Wassenaar een schuld kwijtgescholden en een 

financiële injectie gegeven. Om hoeveel geld ging het toen en om hoeveel geld gaat het nu? 

 

Antwoord 8 

Aan het eind van 2008 had de SJW een totale schuld van € 42.282 en de balans toonde een negatief saldo 

van -€ 92.839. De gemeente had een krediet van € 90.000 beschikbaar gesteld voor het “financieel 

gezond maken” van de stichting. Van het krediet is € 36.207 gebruikt om de schuld voor een groot deel 

kwijt te schelden. De rest kon worden betaald uit de subsidie van € 309.900 en het kapitaal van de 

stichting Vrienden van de SJW. In totaal werd € 346.107 uitgekeerd aan de SJW in 2008. 

 

Vraag 9 

Welk vermogen heeft de stichting Vrienden van de SJW indertijd aan de gemeente overgedragen? 



 

 

Antwoord 9 

Stichting Vrienden van de SJW heeft € 56.632 overgedragen aan de gemeente. 

 

Vraag 10 

Graag inzicht het activiteitenprogramma, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening alsmede de 

verantwoording van de verkregen subsidie van 2006 t/m heden. 

 

Antwoord 10 

Gezien de veelheid aan documenten: DLW kan een afspraak maken om op het gemeentekantoor inzage te 

krijgen in de stukken. 

 

Vraag 11 

Gaarne inzicht in wat SJW precies doet, hoeveel bezoekers er komen, wat de resultaten zijn? 

 

Antwoord 11 

Ook daarvoor het verzoek of DLW een afspraak wil maken op het gemeentekantoor om de stukken in te 

zien.  

 

Vraag 12 

Zijn er andere inkomsten voor SJW behalve subsidie? Welke en wat voor bedragen gaat het om? 

 

Antwoord 12 

Voor een indicatie: zie bijgevoegde prognose voor 2014 (bijlage 1). 

 

Vraag 13 

Verhuurt Wassenaar aan Soundcraft of is er toestemming gegeven aan SJW voor verhuur van opslag, 

kantoor en showroom op de Dr Mansveltkade 9 aan Soundcraft? Idem voor de boksschool en 

muziekschool B plus C? 

 

Antwoord 13 

Volgens artikel 1.7 van de huurovereenkomst mag SJW onderverhuren aan BplusC, de opbrengsten 

worden verrekend met de huurcompensatie van € 78.510 (p/j) die SJW gedurende 2 jaar ontvangt. De 

compensatie eindigt op 31 december 2014. De boksschool is een activiteit van SJW zelf. Voor overige 

verhuren moet schriftelijk toestemming worden gevraagd. Voor zover bij de gemeente bekend, is dit niet 

gebeurd. 

 

Vraag 14 

Wat is de huur die SJW moet betalen?  

 



 

 

Antwoord 14 

€ 120.000 per jaar. 

 

Vraag 15 

Wat zijn de huur- en overige inkomsten van SJW? Worden deze verantwoord cq op enige wijze 

verrekend? Zo nee waarom niet? 

 

Antwoord 15 

Zie antwoord op vraag 12 en 13. 

SJW verantwoordt ieder jaar alle inkomsten en uitgaven aan de gemeente (bv. Jaarrekening 2012, 

bijlage 2). 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Wassenaar, 

de secretaris,           de burgemeester,  

 


