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Onderwerp
Subsidie Thuisadministratie Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning 2019.

Voorstel
Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning (VAO) voor het jaar 2019 incidentele
subsidie te verlenen voor een bedrag van € 7.500,- conform bijgevoegde beschikking.

Inleiding
Met ingang van l januari 2016 voert de gemeente Weert schulddienstverlening zelf uit.
Hieftoe heeft de raad op 3 november 2015 besloten (RAD-001 165).
Onderdeelvan deze besluitvorming vormde de activiteit thuisadministratie. In 2016 werd
deze uitgevoerd door Stichting Humanitas Midden-Limburg. Sinds 2017 hebben de
vrijwilligers van Humanitas zich zelfstandig verenigd in de Stichting Vrijwillige
Administratieve Ondersteuning Weert e.o. (VAO). Voor 2OL7 en 2018 hebben zij voor de
activiteit thuisadministratie incidentele subsidie aangevraagd en ontvangen.
Op 16-11-2018 heeft Stichting VAO subsidie aangevraagd voor 2019. Deze aanvraag is op
L3-O2-20I9 ingetrokken en vervangen door een hernieuwde aanvraag voor 2019.

Beoogd effect/doel
Het verlenen van incidentele subsidie aan Stichting VAO voor de activiteit
'Thuisadministratie' voor het jaar 2019.

Argumenten
1. Thuisadministratie is een noodzakelijke activiteit bij schulddienstverlening.
Door het inzetten van thuisadm¡nistratie wordt de schulddienstverlening geoptimaliseerd.

Dit gebeurt op drie manieren (zie bijlage):
1) korte interventie ten behoeve van de aanvraag
2) budgetcoaching (maximaal 3 maanden)
3) ondersteuning door een vrijwilliger (aanleren vaardigheden thuisadministratie maximaal
6 maanden)
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2. Stichting VAO voldoet aan de gestelde voorwaarden en gemaakte afspraken.
Uit de evaluatie 2018 is gebleken dat Stichting VAO aan alle gestelde voorwaarden heeft
voldaan. Met de stichting zijn diverse gesprekken gevoerd over de samenwerking. Deze
gesprekken hebben geleid tot concrete werkafspraken die als bijlage bij de beschikking
zijn gevoegd.

3. De kosten van de activiteit zijn realistisch begroot waardoor een subsidie van € 7.500,-
gerechtvaardigd is.
In de begroting Schulddienstverlening is voor 2019 € 5.000,- geraamd voor de post
'thuisadministratie'. Dit bedrag was voor 2018 voldoende voor de activiteiten.

In de aanvraag voor 2019 verzoekt VAO om € 7.500,- subsidie. Enerzijds worden de
meerkosten veroorzaakt doordat subsidie wordt aangevraagd voor alle doelgroepen
tegelljk (en nlet zoals voorheen alleen voor de lnwoners dle vanult het team
Schulddienstverlening worden doorverwezen).
Anderzijds verwacht VAO in totaliteit een toename van het aantal inwoners dat gebruik zal
maken van de activiteit. De kosten zijn in de begroting onderbouwd en worden realistisch
geacht.

Aangezien de incidentele subsidie hierdoor de grens van € 5.000,- overschrijdt, zal deze
conform de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 achteraf worden vastgesteld. Met
Stichting VAO zijn hierover afspraken gemaakt, die in de beschikking zijn vastgelegd.

Omdat de doelgroep is verbreed naar alle inwoners van Weert, zal de subsidie gedeeltelijk
op het budget voor het Aanvalsplan armoede worden geraamd.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De incidentele subsidie wordt als volgt binnen de in de begroting 2019 beschikbare
budgetten verantwoord :

€ 5. 000, - op grootboeknu m mer 6 L4OOO2|Sch u ldd ienstverlen ing
€ 2.500,- op grootboeknummer 6140005/Aanvalsplan armoede

Duurzaamheid
Door de activiteit thuisadministratie kunnen inwoners worden ondersteund om hun
administratie weer op orde te krijgen en hierin zelf vaardiger te worden. Dit bevordeft het
welzijn van de inwoner en neemt eventuele belemmeringen om te pafticiperen weg.

Uitvoering/evaluatie
Met Stichting VAO zal ieder kwaftaal worden geëvalueerd met het team
Schulddienstverlening en de teamleider. Op basis van de evaluatie in het 3e kwartaal 2019
wordt bezien of de samenwerking in 2020 zal worden gecontinueerd.

Com mun icatie/ pa rticipatie
Niet van toepassing.
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Overleg gevoerd met

Intern:
Hugo Janssen
Nancy Peeters
Team Schulddienstverlen ing
Tanja van Duuren
Patricia Vos

Extern:
Stichting VAO

Bijlagen
- Aanvraag subsidie VAO d.d. 13-02-2019
- Beschikking subsidieverlening VAO
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