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Elma Hulspas

Van: Maaike Kiestra <mkiestra@xs4all.nl>

Verzonden: woensdag 7 juni 2017 13:22

Aan: Griffie-Hillegom; Griffie-Lisse; griffie@noordwijkerhout.nl

CC: voorzitter@kreda.nl

Onderwerp: Rapport "Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten"

Geachte mevrouw, meneer, 

 

Via mevrouw van Wijck heeft stichting Kreda het rapport van de Rekenkamercommissie “Verkennend onderzoek EU-

arbeidsmigranten” gekregen. 

Wij hebben begrepen dat het rapport besproken gaat worden in commissies binnen Lisse, Hillegom en 

Noordwijkerhout. 

 

Ik zou graag willen weten wanneer deze besprekingen binnen uw gemeente plaats gaan vinden, en of onze 

aanwezigheid daarbij gewenst is. 

 

Ik wil u vragen of u onderstaande inhoudelijke aanvullingen op het rapport kunt inbrengen bij deze 

commissiebesprekingen, en als mogelijk ook ter informatie aan uw gemeenteraad kunt sturen. Mocht onze tekst tot 

vragen leiden dan ben ik uiteraard bereid deze te komen toelichten. Een vertegenwoordiging van ons bestuur heeft 

onderstaande informatie al toegelicht in een gesprek met de burgemeester van Lisse op 22 mei. 

 

Het is een helder rapport. Wij zijn er blij mee dat Stichting Kreda hierin een aantal malen (en positief) genoemd 

wordt. 

 

Inhoudelijk zijn er twee aanvullingen/correcties: 

 

1. In het rapport (pagina 57) staat dat Stichting Kreda niet bereid was mee te werken aan het onderzoek. Ik wil 

dit graag toelichten. Kreda wilde graag meewerken aan het onderzoek. De gesprekken zouden gevoerd 

worden door mevrouw Bos-Karczewska, een in Nederland wonende, bekende en gewaardeerde Poolse 

journaliste. Zij was daarvoor ingehuurd door een bureau in Den Haag. Op de dag dat zij onderweg was naar 

Kreda werd haar overeenkomst door het betreffende bureau eenzijdig ontbonden. Vervolgens werd zonder 

nadere toelichting een studente naar Kreda gestuurd door hetzelfde bureau. Stichting Kreda kon zich in deze 

handelswijze niet vinden en heeft daarom medewerking geweigerd. Dit staat overigens geheel buiten de 

waardering die wij voor het uiteindelijke resultaat hebben. 

 

2. In het rapport (pagina 28) wordt gesteld dat alleen gemeente Lisse een subsidieaanvraag van ons heeft 

ontvangen. Dit is niet correct; mogelijk omdat deze aanvraag ongeveer in dezelfde tijd als de publicatie van 

dit rapport heeft gespeeld. Kreda heeft via mevrouw Mariska Roos een subsidieaanvraag ingediend bij de 

gemeentes Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk en Teylingen. Het gaat om de financiering van de 

coördinatie en administratie van onze al 3 ½ jaar bestaande werkzaamheden voor de (vooral Poolse) 

immigranten doelgroep. De werkzaamheden zelf worden voor het overgrote deel door circa 50 vrijwilligers 

uitgevoerd, waarbij cursisten vaak aansluitend zelf als vrijwilliger actief worden. 

 

Tot nu toe heeft Kreda de coördinatie en administratie door vrijwilligers laten uitvoeren. Dit is inmiddels niet 

meer vol te houden. We kunnen een professionele kracht niet uit de eigen inkomsten financieren. Omdat 

een groot deel van de doelgroep op flexibele contracten en nulurencontracten werkt (zoals ook wordt 

geconstateerd in het rapport op p 57) is het belangrijk dat de tarieven de toegang tot de taal- en andere 

cursussen niet frustreren en dus zo laag mogelijk gehouden worden. De stichting is gegroeid en de 

coördinatie- en administratieve werkzaamheden worden geprofessionaliseerd; door de omvang van de 

werkzaamheden is een betaalde administratieve kracht nu noodzakelijk. Hiervoor zoeken wij financiële 

ondersteuning. 
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De afgelopen jaren heeft Stichting Kreda veel moeite moeten doen om de juiste instanties, afdelingen en 

personen te vinden waar aandacht wordt besteed aan de situatie van nieuwe inwoners vanuit (vooral) Polen 

en hun kinderen. Ook was het erg lastig om hulp te vinden bij het vinden van de juiste route voor het 

indienen van een subsidieaanvraag.  

 

Voor het starten van het project Taal in Duin- en Bollenstreek (september 2016) heeft Stichting Kreda 

subsidie gekregen van Fonds 1818 en het Kansfonds. Dit betrof tijdelijke subsidies voor de huur van 

kantoorruimte, het inrichten ervan en de kosten van de organisatie en administratie van dit nieuwe project. 

Vanuit de fondsen zijn vragen gesteld over het niet-subsidiëren door de gemeentes van de structurele 

activiteiten die Kreda voor de immigranten in deze regio heeft ontwikkeld.  

Fonds 1818 ziet ons als niet-commerciële aanbieder en ondersteunt ons beleid ten aanzien van de lage en 

voor de doelgroep betaalbare tarieven, door (tijdelijk) de kosten te financieren van de administratie voor de 

uitbreiding naar nieuwe doelgroepen.  

 

We vragen u om deze kosten (coördinatie en administratie) te financieren voor ons reguliere aanbod. 

Wanneer alle gemeentes bijdragen kunnen de activiteiten van onze stichting voor deze regio duurzaam 

worden ingericht. Het gaat om een bijdrage van ca 60.000 euro voor de vijf gemeenten samen. Uiteraard 

uitgesplitst naar de aantallen deelnemers per gemeente. De gemeente met het grootste aantal 

deelnemende inwoners draagt volgens deze formule ca 15.000 euro bij voor het in stand houden van de 

activiteiten van Stichting Kreda . 

 

Mocht onze toelichting of anderszins de positie van Stichting Kreda tot vragen leiden dan verneem ik graag 

welke vragen dat zijn, en wij zijn als dat gewenst is zeker bereid dit komen toelichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maaike Kiestra 

Namens het bestuur van Stichting Kreda 

 

 

Stichting Kreda 

tel. +31 (0) 657 64 20 23 
info@kreda.nl 
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2161 DB Lisse  

NL 29 RABO 0142 0443 93 

KvK 59418389 
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www.kreda.nl 

Facebook 

 

 
 

Als dit bericht met alle bijlagen niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. 

Stichting Kreda is niet verantwoordelijk voor een onjuiste elektronische verzending van dit bericht, noch voor tijdige 

ontvangst daarvan.  

 

 


