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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. De samenwerkingsovereenkomst 2023-2026 met de Vrijwilligerscentrale 
afsluiten. 
2. Kennisnemen van het bij de samenwerkingsovereenkomst behorende 
jaarplan 2023. 
  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding De Vrijwilligerscentrale Huizen (VC Huizen) en de gemeente hebben sinds 
jaren een subsidierelatie. In 2021 hebben zowel VC Huizen als de 
gemeente de wens uitgesproken om opnieuw te kijken naar de bestaande 
afspraken en de samenwerking en dit vast te leggen in een 
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2023-2026.  
In dit voorstel wordt daarom op hoofdlijnen de inhoud van de 



samenwerkingsovereenkomst uiteengezet en wordt uw college gevraagd in 
te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met VC Huizen en deze 
te ondertekenen.  
Een vast onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is het opstellen 
van een jaarplan door VC Huizen. Het jaarplan voor 2023 vindt u daarom 
eveneens bijgaand.  

   
   

Kaders • Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 
• Collegeprogramma 2022-2026 
• Algemene subsidieverordening Huizen 2019 

   
   

Doel/beoogd effect Met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met VC Huizen 
wordt de subsidierelatie tussen de gemeente en VC Huizen verder 
uitgewerkt en ontstaat een breder draagvlak voor de realisatie van zowel de 
doelstellingen van de gemeente als die van VC Huizen zelf en de 
samenwerking daarin. 

   
   

Argumenten 1. De samenwerkingsovereenkomst 2023-2026 met de 
Vrijwilligerscentrale afsluiten  
In 2021 is de wens uitgesproken om de afspraken en de samenwerking 
tussen de gemeente en VC Huizen vast te leggen in een 
samenwerkingsovereenkomst.  Met een veranderende samenstelling van 
de Huizer samenleving door onder meer een dubbele vergrijzing , een 
toenemend aantal statushouders en een verschuiving van formele zorg 
naar informele zorg met steeds meer burgerinitiatieven als gevolg, is de 
behoefte en noodzaak ontstaan om vrijwilligerswerk anders te organiseren. 
Minder uitgaan van kwantitatieve afspraken en meer de nadruk leggen op 
personele inzet en professionalisering om zo voldoende in te kunnen spelen 
op de veranderende behoeften in de Huizer samenleving.                
 
Van 4 activiteiten naar 4 clusters  
De afgelopen jaren is aan VC Huizen steeds een subsidiebedrag toegekend 
voor de uitvoering van activiteiten op vier vaste werkvelden: vrijwillige inzet 
algemeen, vrijwillige thuishulp, maatschappelijke stage en de online 
markplaats "Huizen voor elkaar".  Voor iedere activiteit staat een vast 
subsidiebedrag. 
In de bijgaande samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2023-2026 
wordt niet meer uitgegaan van vier activiteiten met daaraan gekoppeld een 
vast subsidiebedrag. Maar wordt uitgegaan van vier clusters:  informele 
zorg, jong beginnen, maatschappelijke en sociale participatie en Zingeving. 
 
Basistaken   
Binnen de vier clusters blijft VC Huizen haar basistaken (de 4 activiteiten) 
uitvoeren met betrekking tot het faciliteren van vrijwilligerswerk, bemiddelen 
tussen vraag en aanbod en als kennispartner voor zowel de vrijwilligers als 
de vrijwilligersorganisaties. Maar daarbij krijgt VC Huizen de ruimte om met 
de subsidiemiddelen te "schuiven"  waardoor steeds kan worden 
ingespeeld op actualiteiten en de behoeften in de Huizer samenleving.  
 
2. Kennisnemen van het bij de samenwerkingsovereenkomst 



behorende jaarplan 2023  
Hoe VC Huizen de middelen jaarlijks denkt in te gaan zetten binnen de 4 
clusters wordt vastgelegd in een jaarplan dat tevens het uitgangspunt vormt 
voor een jaarlijkse evaluatie van de inzet van VC Huizen en voor de 
definitieve vaststelling van de jaarlijkse subsidie.  Het jaarplan voor 2023 
treft u bijgaand aan.  In het jaarplan wordt op veel onderdelen nog steeds 
uitgegaan van kwantitatieve dienstverlening zoals tot nu toe het geval was 
bij subsidiering op basis van 4 activiteiten Maar daarnaast wordt vooral 
omschreven op welke wijze wordt omgegaan met en ingespeeld op de 
veranderende samenleving en de daarbij behorende veranderende 
hulpbehoefte/vraag, bijvoorbeeld op het gebied van informele zorg en een 
toenemende groei van burgerinitiatieven.  
 
 
  

   
   

Kanttekeningen Het werken met 4 clusters in plaats van 4 (apart) gesubsidieerde activiteiten 
en daarbij het ontschotten van de verschillende subsidiebudgetten, zou het 
risico met zich mee kunnen brengen dat onvoldoende financiele ruimte 
wordt gereserveerd voor de 4 basisactiviteiten die VC Huizen nog steeds 
moet uitvoeren ( vrijwillige inzet algemeen, vrijwillige thuishulp, 
maatschappelijke stage, online markplaats "Huizen voor elkaar").  Omdat 
deze activiteiten echter nog steeds de "core business" van VC Huizen 
vormen en ook worden benoemd in het jaarplan, ligt dit niet de lijn der 
verwachting. 
 
Los van de samenwerkingsovereenkomst speelt al langere tijd dat VC 
Huizen naar eigen zeggen structureel tekort komt op de begroting en 
hiermee de uitvoering van de 4 basisactiviteiten in het geding zou komen. 
Dit wordt door VC Huizen ook benoemd in het jaarplan 2023. Eerder al 
werd dit ook aangegeven bij de subsidieaanvraag voor 2023. Bij de 
vaststelling van de subsidie 2023 is door uw college geoordeeld dat in 2023 
zou kunnen worden bezien hoe VC Huizen uitkomt met de huidige middelen 
bij de nieuwe werkwijze op basis van de 4 clusters waarbinnen de ruimte 
bestaat om de budgetten vrijer in te zetten. Na overleg heeft VC Huizen 
besloten om ten aanzien van het tekort voor 2024 een verzoek tot nieuw 
beleid in te dienen.  
  

   
   

Alternatieven Gekozen kan worden om geen samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 
en geen jaarplannen op te stellen. De subsidierelatie beperkt zich dan tot 
het benoemen van een aantal, met name kwantitatieve, prestaties waaraan 
kan worden getoetst. Door specifieke doelen te stellen op basis van de  4 
clusters en daarnaast jaarlijks te bepalen op welke onderdelen, mede 
afhankelijk van de vraag vanuit de samenleving, verder wordt ingezoomd, 
kunnen de gemeente en VC Huizen een betere regie voeren en de 
doelstellingen van zowel de gemeente als VC Huizen beter realiseren.  
 
 
 
  

   
   



Financiën Niet van toepassing. De subsidie voor 2023 aan VC Huizen is eind 2022 
separaat door uw college vastgesteld. 

   
   

Participatie De samenwerkingsovereenkomst zal ter informatie aan de adviesraad 
sociaal domein worden aangeboden. VC Huizen zal de 
samenwerkingsovereenkomst daarbij toelichten. 
  

   
   

Communicatie Het vaststellen en ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst is 
een bevoegdheid van het college. De samenwerkingsovereenkomst zal 
evengoed ter informatie aan de commissie sociaal domein worden 
aangeboden. 

   
   

Uitvoering en evaluatie In de samenwerkingsovereenkomst wordt uitgegaan van de PDCA-
jaarcyclus. Dit betekent dat op een aantal vaste momenten door VC Huizen 
zal worden gerapporteerd over de in het jaarplan opgenomen activiteiten en 
dat deze rapportages, samen met het jaarplan, het uitganspunt vormen 
voor een jaarlijkse evaluatie en vaststelling van de subsidie.  

   
   

Geheimhouding Niet van toepassing. 

   
   

Mede geadviseerd door BAJZ - Rudi van Zuiden 

   
   

Bijlagen 1. Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Huizen en Vrijwilligerscentrale 
Huizenvoorelkaar 2023-2026 
2. Jaarplan VC Huizen 2023 

 




