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Groot tekort bij Empatec
verdeelt gemeente Súdwest
SNEEK ,,Hier is iets goed misgegaan.’’ Raadslid Marianne Poelman (PvdA) vatte het nieuws over de financiële problemen bij Empatec in Sneek gisteren bondig samen.
Rixt Oenema
Poelmans’ fractie is niet alleen geschrokken van dat tekort van 1,2 miljoen euro.
De manier waarop de gemeente Súdwest-Fryslân deze mededeling over de sociale werkvoorziening naar buiten bracht, wekt ook argwaan bij de PvdA. En
ergernis.
Tijdens de commissievergadering gisteravond gaf Poelman de aanzet tot een
discussie over de kwestie-Empatec. De gemeente plaatste vorige week vrijdag
een mededeling op de website dat Empatec dit jaar een negatief resultaat (een
tekort) van 1,2 miljoen euro noteert.
En dat de sociale werkvoorziening de zes deelnemende gemeenten om een lening van 4,5 miljoen euro vraagt. Er wordt ook gerept over ‘boekhoudkundige
fouten’.
Dat nieuws veroorzaakte veel opschudding, vooral onder de medewerkers. Het
gekke was dat Empatec-directeur Harry de Wit het bericht van zijn aandeelhouders een dag later min of meer tegensprak in een eigen persbericht. Zeker, zijn
organisatie had 1,2 miljoen euro minder omgezet, maar nog altijd een keurige
winst van 800.000 euro behaald. ,,Wat is dit voor woordspelletje?’’, wilde Poelman van wethouder Gea Wielinga weten.
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Sinds de publicatie vult De Wit zijn dagen met spoedrondes langs alle locaties
om zijn elfhonderd SW-medewerkers gerust te stellen, wist Poelman. ,,Wanneer
de gemeente termen als ‘negatief resultaat’ gebruikt, wekt dat op zijn minst de
indruk dat het hommeles is in de tent.’’ Het CDA, de fractie De Wind en Semplonius deelden die zorg. Theun de Vries (CDA): ,,Dit sette ús ek op it ferkearde
spoar. ‘Boekhoudkundige fouten’. Dat komt amateuristysk oer. En wy ha noed
oer de minsken.’’
Wethouder Wielinga (CDA) kon de ,,dynamiek die rond dit fenomeen is ontstaan’’, verhelderen. Op 22 oktober zijn de zes samenwerkende gemeenten (de
GR) op 22 oktober met een brief van Empatec geïnformeerd over de tekorten.
,,Onze ambtelijk advies baseert zich enkel en alleen op deze brief. Die tekst was
waar.’’ Alleen die vraag om een langlopende lening van 4,5 miljoen euro, die
was pas gisteren zo geformuleerd.
Dat twee bondgenoten schijnbaar tegenover elkaar staan, vonden de fracties
zorgelijk. Poelman: ,,Empatec komt zelf met een reactie die haaks staat op wat
wij als gemeente communiceren. Dat is totaal tegenovergesteld.’’ De dialoog
blijft gewoon doorgaan, verzekerde wethouder Wielinga.
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