
Gemeente JI. Huizen

Onderwerp: Subsidie aanvraag 2021

Uw brief van: 28 februari 2020 Nummer:Huizen: 25 mei 2021

Bijlagen: -Uw kenmerk:

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geachte bestuur,

Op 28 februari 2020 ontvingen wij uw brief met de subsidieaanvraag Thuisadministratie Humanitas. In 
deze brief leest u ons besluit.

Subsidievoorwaarden
Jaarlijks zal beoordeeld worden of de subsidie opnieuw verstrekt wordt op basis van de behoefte naar 
uw ondersteuning en de verantwoording onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven. De 
ondersteuning van uw organisatie bestaat uit het bieden van:

Ondersteuning bij aanvragen en het invullen van formulieren (bijvoorbeeld bij 
kwijtscheldingen, Bijzondere Bijstand, aanvraagformulieren WMO);
Hulp bij het lezen van brieven, uitleg geven over de inhoud van brieven van instanties; 
Informatie over te bewaren documenten en bewaartermijn;
Signaleren (denk aan achterliggende problematiek) 'vraag achter de vraag’; 
Bieden van financiële tips;
Helpen bij het gebruik van computer, denk aan; het digitaal invullen van bepaalde formulieren, 
opvragen van informatie, belangrijke websites, digitale maandbegroting leren maken, 
aanvragen digi-d;
Ondersteuning bij alleen eenvoudige belasting aangiftes, zeker geen ondernemers/ZZP-ers.

De hulp is beschikbaar en toegankelijk voor eenieder die een vraag of probleem heeft met een 
formulier, brief of een andere vraag. De dienstverlening richt zich echter primair op de kwetsbare 
groepen in de samenleving daarbij kan gedacht worden aan mensen die te maken hebben met: 

Echtscheiding (en daardoor mogelijk verlies/achteruitgang inkomen);
Laag besteedbaar inkomen;

Besluit subsidie 2021
In uw aanvraag voor de gemeente Huizen heeft u een begroting opgenomen voor de jaren 2020,
2021,2021 en 2024. Uw vraagt een subsidie aan voor een totaalbedrag van €49.522,- voor de 
periode 2021-2024 (4 jaar). Op basis van uw subsidieaanvraag kennen we Humanitas 
Thuisadministratie een subsidie toe van €10.836,- voor 2021. Op deze beschikking is de Algemene 
Subsidieverordening Huizen 2019 van toepassing.
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Tot slot is een voorwaarde dat de vrijwilligers die deze ondersteuning bieden, deskundig zijn en over 
een VOG beschikken.

Gemeente Huizen 
vervolgblad 2

Subsidie 2022
De subsidieaanvraag 2022 heeft u ingediend. Over deze subsidie wordt een definitief besluit genomen 
na vaststelling van de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad in november.

Verantwoording en vaststelling van de subsidie
Aan het verstrekken van de subsidie zijn voorwaarden verbonden: De aanvraag om 
subsidievaststelling (verantwoording) gaat in elk geval vergezeld van:

een financieel verslag, dan wel een jaarrekening;
een verslag van uitgevoerde activiteiten/verrichte prestaties:

de aard van verrichtte activiteiten;
het aantal inwoners dat u ondersteund heeft in 2021 en duur van de begeleiding. 
Daarbij gaan wij ervan uit dat er ten minste 20 inwoners met schuldenproblematiek elk 
gedurende ten minste drie maanden ondersteund worden door een vrijwilliger; 
de behaalde resultaten.

Door verlies van baan te maken hebben met inkomstenderving (bijv, uitkering);
Verlies van partner (die altijd de administratie verzorgde);
Ziekte of licht verstandelijke beperking;
Taalbarrière, laag geletterdheid;
Onwetendheid over voorliggende voorzieningen en onbekendheid met wet- en regelgeving; 
Schulden/betalingsachterstanden en die het overzicht over hun administratie zijn kwijtgeraakt 
(het hoeft nog niet te betekenen dat schulddienstverlening noodzakelijk is, maar dat tijdige 
interventie naar een oplossing of aflossing kan leiden).

Deze gegevens dienen bij de gemeente Huizen aangeleverd te worden voor 1 april 2022. Op basis 
van uw verantwoording zullen wij de subsidie vaststellen.

Bezwaar
Wij gaan ervan uit dat u zich kunt vinden in ons besluit. Zo niet, dan kunt u op grond van de Algemene 
Wet Bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift indienen. Houdt u dan wel rekening met een aantal 
wettelijke voorwaarden. Anders kunnen wij uw bezwaarschrift niet in behandeling nemen. 
Een bezwaarschrift moet volgens de eisen van de Awb in ieder geval:

uiterlijk binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief bij ons zijn ingediend; 
de naam en het adres van uw organisatie bevatten;
de dagtekening en het nummer van deze brief vermelden;
motiveren waarom u bezwaar maakt;
de door u gewenste beslissing vermelden.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige 
voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Midden-Nederland (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).



Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,

Gemeente Huizen
vervolgblad 3

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris

Vragen
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met B. Rachak van afdeling Maatschappelijk 
Beleid, bereikbaar op 035-5281419 of via b.rachak@huizen.nl.



Onderwerp: Subsidie 2021

Nummer: Z127236Huizen: 25 mei 2021 Uw brief van: 28 februari 2020

Geacht bestuur,

Op 28 februari 2020 ontvingen wij uw brief met de subsidie aanvraag schuldhulp ondersteuning voor 
de Stichting Schuldhulpmaatjes 2021. In deze brief leest u ons besluit.

Subsidievoorwaarden
Jaarlijks zal beoordeeld worden of de subsidie opnieuw verstrekt wordt op basis van de behoefte naar 
uw ondersteuning en de verantwoording onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven. De 
ondersteuning die u als vrijwilligersorganisatie biedt bestaat uit het bieden van:

Ondersteuning bij aanvragen en het invullen van formulieren (bijvoorbeeld bij 
kwijtscheldingen, Bijzondere Bijstand, aanvraagformulieren WMO);
Hulp bij het lezen van brieven, uitleg geven over de inhoud van brieven van instanties; 
Informatie over te bewaren documenten en bewaartermijn;
Signaleren (denk aan achterliggende problematiek) 'vraag achter de vraag’; 
Bieden van financiële tips;
Helpen bij het gebruik van computer, denk aan; het digitaal invullen van bepaalde formulieren, 
opvragen van informatie, belangrijke websites, digitale maandbegroting leren maken, 
aanvragen digi-d;
Ondersteuning bij alleen eenvoudige belasting aangiftes, zeker geen ondernemers/ZZP-ers.

Besluit subsidie 2021
In uw beleidsplan SchuldHulpMaatje Huizen heeft u een begroting opgenomen voor de jaren 2020,
2021 en 2022. Voor 2021 verwacht u in totaal € 8.550,00 aan uitgaven. In uw subsidieaanvraag voor 
2021 verzoekt u om een totaal bedrag van €8.450,00,00. Op basis van uw subsidie aanvraag voor
2021 kennen we de stichting SchuldHulpMaatje een totale budgetsubsidie toe van € 8.450,00 voor het 
hele jaar 2021 voor het ondersteunen van ten minste 13 inwoners uit Huizen met 
schuldenproblematiek door een deskundige vrijwilliger. Daarmee vervalt het subsidiëren per match 
zoals in 2020 (het startjaar van uw stichting) is gebeurd. Op deze beschikking is de Algemene 
Subsidieverordening Huizen 2019 van toepassing.
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Uw kenmerk: Bijlagen: -
Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp 
vermelden.
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Subsidie 2022
De subsidieaanvraag 2022 heeft u ingediend. Over deze subsidie wordt een definitief besluit genomen 
na vaststelling van de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad.

Tot slot is een voorwaarde dat de vrijwilligers die deze ondersteuning bieden, deskundig zijn en over 
een VOG beschikken.

De hulp is beschikbaar en toegankelijk voor eenieder die een vraag of probleem heeft met een 
formulier, brief of een andere vraag. De dienstverlening richt zich echter primair op de kwetsbare 
groepen in de samenleving daarbij kan gedacht worden aan mensen die te maken hebben met: 

Echtscheiding (en daardoor mogelijk verlies/achteruitgang inkomen);
Laag besteedbaar inkomen;
Door verlies van baan te maken hebben met inkomstenderving (bijv, uitkering);
Verlies van partner (die altijd de administratie verzorgde);
Ziekte of licht verstandelijke beperking;
Taalbarrière, laag geletterdheid;
Onwetendheid over voorliggende voorzieningen en onbekendheid met wet- en regelgeving; 
Schulden/betalingsachterstanden en die het overzicht over hun administratie zijn kwijtgeraakt (het 
hoeft nog niet te betekenen dat schulddienstverlening noodzakelijk is. maar dat tijdige interventie 
naar een oplossing of aflossing kan leiden).

o
Deze gegevens dienen bij de gemeente Huizen aangeleverd te worden voor 1 april 2022. Op basis 
van uw verantwoording zullen wij de subsidie vaststellen.

de aard van verrichtte activiteiten;
het aantal inwoners dat u ondersteund heeft in 2021 en duur van de begeleiding. Daarbij 
gaan wij ervan uit dat er ten minste 13 inwoners met schuldenproblematiek elk gedurende 
ten minste drie maanden ondersteund worden door een vrijwilliger; 
de behaalde resultaten.

Verantwoording en vaststelling van de subsidie
De aanvraag om subsidievaststelling (verantwoording) gaat in elk geval vergezeld van: 

een financieel verslag, dan wel een jaarrekening;
een verslag van uitgevoerde activiteiten/verrichte prestaties:

o
o

Bezwaar
Wij gaan ervan uit dat u zich kunt vinden in ons besluit. Zo niet, dan kunt u op grond van de Algemene 
Wet Bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift indienen. Houdt u dan wel rekening met een aantal 
wettelijke voorwaarden. Anders kunnen wij uw bezwaarschrift niet in behandeling nemen. 
Een bezwaarschrift moet volgens de eisen van de Awb in ieder geval:

uiterlijk binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief bij ons zijn ingediend;
de naam en het adres van uw organisatie bevatten;
de dagtekening en het nummer van deze brief vermelden;
motiveren waarom u bezwaar maakt;
de door u gewenste beslissing vermelden.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige 
voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Midden-Nederland (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).



Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

Gemeente Huizen 
vervolgblad 3

Vragen
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met B. Rachak van het team Maatschappelijk 
Beleid, bereikbaar op 035-5281419 of via b.rachak@huizen.nl.

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris



Onderwerp; Subsidie aanvraag 2021

Huizen: 25 mei 2021 Uw brief van: 5 april 2021 Nummer:

Uw kenmerk: Bijlagen: -

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geacht bestuur,

Op deze beschikking is de Algemene Subsidieverordening Huizen 2019 van toepassing.

Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen Postbus 5, 1270 AA Huizen 
T 14 035 F (035) 528 14 15 E gemeente@huizen.nl www.huizen.nl

Subsidievoorwaarden
Jaarlijks zal beoordeeld worden of de subsidie opnieuw verstrekt wordt op basis van de behoefte naar 
uw ondersteuning en de verantwoording onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven. De 
ondersteuning die u als vrijwilligersorganisatie biedt bestaat uit het bieden van:

Op 5 april 2020 ontvingen wij uw brief met de subsidieaanvraag 2021 voor schuldhulpondersteuning 
voor de Stichting Tolvrij. In deze brief leest u ons besluit.

Op basis van uw subsidie aanvraag voor 2021 kennen we de stichting Tolvrij Schuldhulpmaatjes een 
budgetsubsidie toe van € 6.502,50 voor het jaar 2021 voor het ondersteunen van ten minste 10 
inwoners uit Huizen met schuldenproblematiek. Dit is het basisbedrag, waar wij bij de 
subsidieverlening van de afgelopen jaren altijd vanuit zijn gegaan. Daarmee vervalt het subsidiëren 
per match zoals in voorgaande jaren is gebeurd. Voor 2022 zal naar aanleiding van uw subsidie 
aanvraag beoordeeld worden in hoeverre u nog in aanmerking komt voor subsidie in het kader van 
ondersteuning bij schuldhulpvragen. Zoals u zelf aangeeft in uw subsidieaanvraag zijn de activiteiten 
gericht op schuldhulp ondersteuning namelijk minimaal.

Besluit subsidie 2021
De afgelopen jaren hebben wij Tolvrij gesubsidieerd voor de inzet van maatjes bij inwoners met 
schuldenproblematiek. In uw subsidie aanvraag voor 2021 verzoekt u ons om een subsidie van € 
9.753,75. Uit de begroting voor 2021 is af te leiden dat u minder kosten heeft aan de ondersteuning in 
het kader van schuldhulp dan het totale bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt. U geeft een post op 
van € 500,- voor schuldhulp en een post op van € 1.200,- voor hulp aan derden. De overige kosten 
betreffen posten waarvoor wij u niet willen subsidiëren. Ofwel omdat wij al andere organisaties 
hiervoor subsidiëren (inloopfunctie) ofwel omdat wij de activiteiten niet aansluiten bij het gemeentelijk 
beleid en/of wij deze volgens de subsidieverordening niet mogen subsidiëren (evangelisatie- 
activiteiten).

Stichting Tolvrij
De Regentesse 98 
1273JZ HUIZEN

CemeenteJI^ Huizen



Gemeente Huizen 
vervolgblad 2

o
Deze gegevens dienen bij de gemeente Huizen aangeleverd te worden voor 1 april 2022. Op basis 
van uw verantwoording zullen wij de subsidie formeel vaststellen.

Tot slot is een voorwaarde dat de vrijwilligers die deze ondersteuning bieden, deskundig zijn en over 
een VOG beschikken.

Subsidie 2022
U subsidie aanvraag voor 2022 zal worden beoordeeld en indien deze verstrekt wordt zal dat zijn op 
basis van een budget-Zprestatie subsidie conform de Algemene subsidieverordening Huizen 2019. U 
ontvangt hierover bericht zodra de gemeenteraad de programmabegroting 2022 heeft vastgesteld in 
november.

de aard van verrichtte activiteiten;
het aantal inwoners dat u ondersteund heeft in 2021 en duur van de begeleiding. Daarbij 
gaan wij ervan uit dat er ten minste 10 inwoners met schuldenproblematiek elk gedurende 
ten minste drie maanden ondersteund worden door een vrijwilliger; 
de behaalde resultaten.

De hulp is beschikbaar en toegankelijk voor eenieder die een vraag of probleem heeft met een 
formulier, brief of anderszins een vraag. De dienstverlening richt zich echter primair op de kwetsbare 
groepen in de samenleving daarbij kan gedacht worden aan mensen die te maken hebben met: 

Echtscheiding (en daardoor mogelijk verlies/achteruitgang inkomen);
Laag besteedbaar inkomen;
Door verlies van baan te maken hebben met inkomstenderving (bijv, uitkering);
Verlies van partner (die altijd de administratie verzorgde);
Ziekte of licht verstandelijke beperking;
Taalbarrière, laag geletterdheid;
Onwetendheid over voorliggende voorzieningen en onbekendheid met wet- en regelgeving; 
Schulden/betalingsachterstanden en die het overzicht over hun administratie zijn kwijtgeraakt (het 
hoeft nog niet te betekenen dat schulddienstverlening noodzakelijk is, maar dat tijdige interventie 
naar een oplossing of aflossing kan leiden).

Verantwoording en vaststelling van de subsidie
Aan het verstrekken van de subsidie zijn voorwaarden verbonden: De aanvraag om 
subsidievaststelling (verantwoording) gaat in elk geval vergezeld van:

een financieel verslag, dan wel een jaarrekening;
een verslag van uitgevoerde activiteiten/verrichte prestaties:

o
o

Ondersteuning bij aanvragen en het invullen van formulieren (bijvoorbeeld kwijtscheldingen. 
Bijzondere Bijstand, aanvraagformulieren WMO);
Hulp bij het lezen van brieven, uitleg geven over de inhoud van brieven van instanties;
Informatie over te bewaren documenten en bewaartermijn;
Signaleren (denk aan achterliggende problematiek) ’vraag achter de vraag’; 
Bieden van financiële tips;
Helpen bij het gebruik van computer, denk aan; het digitaal invullen van bepaalde formulieren, 
opvragen van informatie, belangrijke websites, digitale maandbegroting leren maken, aanvragen 
digi-d;
Ondersteuning bij alleen eenvoudige belasting aangiftes, zeker geen ondernemers/ZZP-ers.



Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,

Gemeente Huizen 
vervolgblad 3

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris

Vragen
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met B. Rachak van afdeling Maatschappelijk 
Beleid, bereikbaar op 035-5281419 of via b.rachak@huizen.nl.

Bezwaar
Wij gaan ervan uit dat u zich kunt vinden in ons besluit. Zo niet, dan kunt u op grond van de Algemene 
Wet Bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift indienen. Houdt u dan wel rekening met een aantal 
wettelijke voorwaarden. Anders kunnen wij uw bezwaarschrift niet in behandeling nemen. 
Een bezwaarschrift moet volgens de eisen van de Awb in ieder geval:

uiterlijk binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief bij ons zijn ingediend;
de naam en het adres van uw organisatie bevatten;
de dagtekening en het nummer van deze brief vermelden;
motiveren waarom u bezwaar maakt;
de door u gewenste beslissing vermelden.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige 
voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Midden-Nederland (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).


