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Onderwerp: Subsidies ondersteuning 
schuldhulpverlening vrijwilligersorganisaties

Instemmen met het verlenen van een budgetsubsidie voor 2021 aan vrijwilligersorganisaties Humanitas, Stichting 
Tolvrij en Stichting Schuldhulpmaatje voor ondersteuning van inwoners met schuldenproblematiek:
• Humanitas € 10.836,-
• Stichting Tolvrij € 6.502,50
• Stichting Schuldhulpmaatje € 8.450,-
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Toelichting;

Toelichting per organisatie
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Tot op heden werd de subsidie verleend aan deze organisaties op basis van persoonsvolgende 
bekostiging. Men kreeg financiering per koppeling op basis van minimaal 3 maanden begeleiding. Het 
voorstel is voor het jaar 2021 en verder een budgetsubsidie te verstrekken om de volgende redenen; 

Persoonsvolgende subsidie is een goed instrument in de opstartfase van een organisatie, 
wanneer nog niet duidelijk is hoe veel inwoners geholpen zijn en met wel resultaat. Op die 
manier wordt de hoogte van de subsidie afgestemd op de daadwerkelijke vraag. Beter 
passend is echter een budgetsubsidie. Wij subsidiëren hen voor het uitvoeren van algemeen 
toegankelijke activiteiten waarmee zij kwetsbare inwoners ondersteunen. Daarom zijn de 
meeste persoonsvolgende subsidies na een aantal jaren omgezet naar een budgetsubsidie. 
De kosten en baten zijn dan uitgekristalliseerd.
Daarnaast is onze conclusie dat we met de subsidiering per koppeling per jaar, meer subsidie 
verstrekken dan de daadwerkelijke kosten die door de organisaties worden gemaakt. 
Wanneer een koppeling tussen een (getrainde) vrijwilliger en een inwoner eenmaal gemaakt 
is, is het niet nodig om het jaar daarop nog een volledige vergoeding voor de koppeling te 
vergoeden. Bovendien gaat er een verkeerde prikkel vanuit: het is voor een organisatie 
financieel aantrekkelijk om een koppeling te laten voortbestaan, waardoor er een risico 
bestaat dat er minder gestuurd wordt op financiële zelfredzaamheid.

Argumentatie
We kennen in Nederland veel wetten, regels en voorschriften. Daar komt bij dat de digitalisering in 
een flink tempo toeneemt en systemen steeds veranderen. Sommige groepen vinden het lezen, 
schrijven en begrijpen van brieven en papieren of digitale formulieren ingewikkeld. Ook weet men niet 
altijd de juiste weg te bewandelen naar de juiste instantie voor ondersteuning, aanvragen, 
kwijtscheldingen en doorverwijzingen. Sommigen hebben ook bij (de dagelijkse) uitgaven overzicht en 
inzicht nodig om te voorkomen dat ze schulden ontwikkelen of dat bestaande schulden leiden tot nog 
meer problematiek. Voor al deze vragen en lichte ondersteuning op het gebied van financiën kan 
gebruik gemaakt worden van de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties Humanitas, Stichting 
Tolvrij en Stichting Schuldhulpmaatje. Met als opzet om mensen vroegtijdig, een laagdrempelige en 
informele manier te ondersteunen om zo de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Deze manier van 
ondersteuning willen we in principe voortzetten wanneer ze voldoende kwaliteit leveren.

Aanleiding
In de gemeente Huizen hebben we drie vrijwilligersorganisaties die ondersteuning bieden aan 
inwoners op o.a. het gebied van schuldhulp: Humanitas Thuisadministratie en de stichtingen 
Schuldhulpmaatje en Tolvrij. Deze drie organisaties hebben subsidieaanvragen ingediend voor het 
jaar 2021. Het voorstel is deze organisaties in 2021 weer te subsidiëren. Echter willen we dat niet 
meer doen op basis van een persoonsvolgende financiering, maar op basis van budgetsubsidie.

Kaders
Algemene subsidieverordening Huizen 2019
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Tolvrij
\Ne adviseren voor Stichting Tolvrij een subsidiebedrag voor 2021 van € 6.502,50. Hiervoor worden 
minimaal worden 10 inwoners over heel 2021 ondersteund. Het subsidie bedrag is gelijk aan 10 
matches/koppelingen zoals voorheen werd vergoed. De stichting heeft een projectbegroting 
aangeleverd voor 2021. Op basis van deze begroting maken we op dat de kosten voor schuldhulp een 
stuk lager liggen dan het gevraagde bedrag van € 9.753,75. De stichting geeft zelf aan dat ze weinig 
kosten maken voor de ondersteuning schuldhulp en dat de middelen van de stichting vooral opgaan 
aan huur. In september 2021 verloopt de huur van het pand waar de stichting in zit. Het pand wordt 
vooral gebruikt als inloopfunctie en het wordt ook gebruikt voor evangelische activiteiten. De
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ORGANISATIE

€ 500,00 € 9753,75 €6.502,50

Uitvoering en evaluatie
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verstrekte subsidie is niet bedoeld voor een inloopfunctie. Deze is in de gemeente Huizen al 
georganiseerd in de wijkcentra.

SUBSIDIE AANVRAAG
ORGANISATIE

€10.836,00
€8.450,00

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Stichting Schuldhulpmaatje
Ook bij de stichting Schuldhulpmaatje was er tot nu toe sprake van persoonsvolgende subsidie per 
koppeling. De stichting schuldhulpmaatjes heeft voor 2021 een subsidie aangevraagd van € 8.450,- 
Op basis van de begroting concluderen wij dat deze aanvraag passend is. De subsidie kan verstrekt 
worden in de vorm van een budgetsubsidie. Minimaal worden 13 inwoners over heel 2021 
ondersteund.

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

Ondersteuning bij het aanvragen van en een toelichting geven op 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;

Humanitas Thuisadministratie
Humanitas heeft sinds 2020 een subsidierelatie met de gemeente Huizen. Met hun aanpak en het 
formulierenspreekuur bieden zij voor alle inwoners uit Huizen van jong tot oud laagdrempelige 
ondersteuning bij het invullen van formulieren, het beantwoorden van vragen over ontvangen brieven, 
uitkeringen, zorg, bijzondere bijstand, werk en inkomen, kwijtscheldingen, enz. Humanitas heeft een 
begroting ingediend voor de periode van 2021-2024 van in totaal € 49.522,00. Het advies is de 
subsidie op jaarbasis te beoordelen en derhalve adviseren we voor 2021 een budgetsubsidie ad. 
€10.836,00. Minimaal worden 20 inwoners over heel 2021 ondersteund.

HUMANITAS
STICHTING
SCHULDHULPMAATJE
STICHTING TOLVRIJ 

*voor de periode 2021-2024 (4 jr)

Alternatieven
De gemeente kan besluiten geen subsidie te verlenen aan de vrijwilligersorganisaties. De vraag 
is of de organisaties dan nog de ondersteuning blijven bieden die ze nu bieden aan de inwoners. 
De gemeente kan besluiten om de subsidie te verlenen op basis van individuele trajectprijs in 
plaats van een budget/prestatie subsidie. Deze vorm van subsidiëren past niet (meer) binnen de 
subsidieverordening en is bovendien duurder.

Communicatie
Na besluitvorming door B&W worden de organisaties op de hoogte gesteld middels een beschikking.

Financiën
Hieronder treft u een overzicht van de aangevraagde subsidie en de voorgestelde subsidieverlening.

De subsidies kunnen worden gedekt uit de budgetten intensivering Schuldhulpverlening (6143012) en 
Wmo welzijnsvoorzieningen individueel (6201230).

INGEDIENDE 
BEGROTING 

ORGANISATIE 2021 
€10.836,00 

€ 8.550,00
€49.522,00*

€ 8.450,00

VOORGESTELDE
SUBSIDIEVERLENING
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Maatschappelijke Beleid

B. Rachak
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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.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

De hulp is beschikbaar 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).

Bijlagen
Beschikkingen 2021 Humanitas, Stichtingen Tolvrij en Schulhulpmaatjes


