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Geacht college, 

U heeft op 23 juli 2021 een subsidie van € 72.240,- aangevraagd voor het project ‘Sores en 
Paperassen Pitstop’. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 1782619. In deze brief 
leest u ons besluit. 

Het besluit 
Wij verlenen u een eenmalige subsidie van maximaal € 72.240,- op grond van de 

Subsidieregel Blokhuismiddelen maatschappelijke opvang 2021, doelstelling I, preventie van 
dak- en thuisloosheid. De looptijd van het project is van 1 januari 2021 tot 1 april 2022. 

U ontvangt deze subsidie onder de voorwaarde dat u toeziet dat de subsidie wordt ingezet 
voor de activiteiten zoals aangegeven in uw aanvraag en projectplan (zie bijlagen 2 en 3). 

Ook moet u voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in bijlage 1 ‘Voon/vaarden’. 

Toelichting 
Uw aanvraag is op volledigheid beoordeeld en inhoudelijk getoetst. Uw aanvraag voldoet 

aan de voorschriften. Ons besluit is gebaseerd op de volgende informatie; 

• Artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Venio 2020, hierna AsV; 

• Subsidieregel Blokhuismiddelen maatschappelijke opvang 2021; 

• Uw aanvraag en het projectplan van 23 juli 2021 (bijlagen 2 en 3 van de beschikking). 

Uw naam en het verleende subsidiebedrag nemen wij op in het openbare subsidieregister 
van de Gemeente Venio. 



Betaling 
De subsidie wordt volledig verstrekt. Het bedrag ad € 72.240,- maken wij over op uw 

bankrekeningnummer  onder vermelding van 'subsidie 
Blokhuismiddelen 2021, project Sores en Paperassen Pitstop'. 

Aanvraag tot vaststelling doen 
Subsidieverlening is altijd onder voorbehoud van vaststelling (artikel 14 AsV e.v.). Het 

genoemde subsidiebedrag is het maximale bedrag. Wij wijzen u er op dat u volgens de AsV 
een aanvraag tot vaststelling moet doen. Op grond van artikel 14 van de Subsidieregel 
Blokhuismiddelen maatschappelijke opvang 2021 en in afwijking van artikel 14 lid 1 sub c 

van de AsV, dient u het verzoek tot vaststelling binnen 8 weken na afronding van het project 

met als uiterste datum 31 juli 2022 in te dienen. Onderdeel van de aanvraag is in ieder geval 
een financieel en inhoudelijk verslag. 

Als reactie op uw aanvraag wordt de subsidie vastgesteld. Indien de kosten hoger uitvallen, 

blijft de gemeentelijke subsidie gehandhaafd op het maximale bedrag. Het bedrag kan lager 
zijn, bijvoorbeeld wanneer bepaalde activiteiten niet zijn doorgegaan, er niet is voldaan aan 

de opgelegde verplichtingen, de resultaten niet zijn bereikt en/of de kosten lager uitvallen 
dan wel de inkomsten hoger. Bij lagere kosten kan de subsidie dienovereenkomstig worden 

verlaagd en kan de teveel ontvangen subsidie worden teruggevorderd. Indien wijzigingen 

niet tijdig en vooraf gemeld worden, kan de subsidie lager c.q. op nihil worden vastgesteld. 

Hoe kunt u bezwaar maken? 
Op grond van de Awb kunt u binnen zes weken (vanaf datum van deze brief) bezwaar 

aantekenen. U stuurt uw bezwaar naar: Burgemeester en wethouders van Venio, Postbus 
3434, 5902 RK Venio. 

Als er sprake is van spoed kunt u ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg 
(sector bestuursrecht) vragen een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen? 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met

@venlo.nl) van het team Maatschappelijke Opgaven. Zij is op werkdagen 

bereikbaar van 08.30 tot en met 17.30 uur. 

Met vrien^lijke groet, 
Namen^burgemeester en wethouders van Venio 
Teamleider MaatschappetijKe Opgaven 
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Bijlage 1. Voorwaarden 

Door de gemeenteraad zijn bij de Algemene subsidieverordening Venio 2020 (vindplaats; 
http://decentrale.reqelqevinq.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/ActueelA/enlo/CVDR637602.ht 
mj) een aantal algemene vereisten opgesteld die gelden bij iedere subsidieverlening. 
Op de volgende vereisten wordt u nadrukkelijk gewezen: 

1. De subsidieaanvrager is verplicht om de risico's die hij niet zelf kan dragen afdoende 
te verzekeren. Minimaal geldt een verplichting voor een verzekering tegen het risico 
van wettelijke aansprakelijkheid en een brand- en inboedelverzekering indien men 
eigenaar is van een accommodatie. 

2. U dient te voldoen aan de in de subsidieregeling opgenomen 
.voorwaarden/verplichting. 

3. U dient te voldoen aan artikel 11 van de AsV 
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Bijlage 2. Aanvraag 

Aan het college van 
Burgemeester en wethouders van Venio 
Postbus 3434 
5902 RK VENLO 

Aanvraag 
'Blokhuismiddelen 

maatschappelijke opvanq 
2021' 

A. ALGEMEEN 
Naam gemeente: 
Postadres: 
Naam contactpersoon voor deze 
aanvraag: 
Telefoonnummer van deze 
contactpersoon:  
E-mail adres contactpersoon: 
Bank- of gironummer: 
Verantwoordeliike afdeling: 

Weert 
Postbus 950, 6000 AZ WEERT 

0495-

k@weert.nl 

B. PROJECTBESCHRIJVING 
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzim (CXISW) 

Schets hier de strekking van het project. Voeg ook het projectplan toe bij de aanvraag. Ga in 
ieder geval in op de volgende onderdelen: 

- Hoe het project Invulling geeft aan één van de (sub-)doelstellingen zoals geformuleerd in het 
regionale plan van aanpak, Brede aanpak dak- en thuisloosheid; 

Dit project geeft invulling aan de doelstelling Preventie zoals beschreven in het regionale PVA. 
De doelen zijn onder andere: 
• meer psychische rust/verminderen toxische stress doordat financiën worden opgepakt; 
daardoor meer ruimte voor begeleiding op andere leefgebieden; 
• minder uitval bij aanmelding schulddienstverlening gemeente 
• (versnelling) uitstroom MO en/of voorkomen terugval in maatschappelijke opvang 
• stabilisatie 
• bindende adviezen/stok achter de deur. 

Deelgroep: 
(Potentiele)dak- en thuislozen met een postadres binnen het meldpunt voor dak- en thuislozen in 
Weert. 

- Bereik: 
Tijdens de projectperiode worden er (tenminste) 35 personen Degeleid. 

- Werkzaamheden en activiteiten: 
Globaal zijn er binnen onze werkwijze drie onderdelen: 

1. losse contactmomenten, 
2. intake/budgetoverzicht, en: 
3. begeleiding. 

De losse contactmomenten is daarvan misschien wel het belangrijkste en meest 
onderscheidende onderdeel. Deze 'ontstaan' ergens op een dag, zonder dat er een afspraak voor 
was. Dit zijn de momenten die a.h.w. 'aangrijpen' omdat de bezoeker net even de ruimte voelt 
om hulp te vragen en/of aan te nemen. 
Werkzaamheden binnen deze losse contactmomenten kunnen o.a. zijn: 

informele kennismaking 
ondersteunen bij sturen van app/mail of bij telefoneren naar instanties 
telefoonnummers/mailadressen opzoeken 
papieren inscannen en/of uitpnnten 
brieven doorzetten naar hulpverlening of instanties 
herinneren aan afspraken 
inhoud van ontvangen brieven die stress veroorzaken toelichten en eventuele 

vervolgacties bespreken; daarmee de acute stress verminderen  
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samen een brief openen als iemand dat zelf niet aandurft 
DigiD opzoeken of aanmaken 
mensen koppelen aan personen met soortgelijke ervaringen 
mensen toeleiden naar of verleiden tot activiteiten 
netwerk en vangnet van mensen vergroten door te verbinden 
eerste blik op administratie en/of post 
positieve bevestiging 

- De wijze waarop het project aansluit bij de herstelgenchte en/of integrale benadenng van 
preventie, opvang en ondersteuning: 

Met de inzet van ervaringsdeskundigen, het bieden van laagdrempelige wijze van ondersteuning 
zoals ook beschreven in de werkwijze draagt de Sores en Paperassen pitstop bij aan: 
Verminderen van zorgmijding, vroegsignalering en verbeteren van persoonlijke en 
maatschappelijke verbindingen. 

Een uitgebreide projectbeschrijving is te vinden in bijlage 1. 

C. PLANNING EN MONITORING 
Schets hier op hoofclijnen de planning van de werkzaamheden/activiteiten en op welke wijze er 
monitoring plaatsvindt en resultaten worden gerapporteerd. 

Globale planning werkzaamheden: 
- start en bekendmaking: het project is in overleg met gemeente Venio gestart per 1-1-2021. 
Het project is onder de doelgroep en ketenpartners bekend gemaakt door middel van 
mondelinge voorlichting en een flyer 
- uitvoenng vindt plaats zoals beschreven in bijlage 1. 
- door middel van tussenrapportages wordt de gemeente op de hoogte gehouden. De tussen- en 
eindevaluatiemomenten zijn: 
Tussenrapportage 1: eind augustus 2021 
Tussenrapportage 2: medio november 2021 
Eindevaluatie 3: eind januari 2022 
Periode 1 januari 2021 - 1 april 2022. 

D. BEKNOPTE BEGROTING 
Schets de begroting op hcofdlijnen, zodat duidelijk wordt waar de middelen aan worden besteed. 
Deze begroting vormt de basis voor de afrekening van kosten (verantwoording/vaststelling). 

periode 1 januari 2021 - 1 
april 2022. 
15 maanden / 60 weken 

Ervarinqs werker ZRC 0,56 fte € 37.100,- 
Sociaal juridisch 
dienstverlener BA 

8 uur p/w a € 68,- p/u € 32.640,- 

Materiaal / onkosten laptop, printer, papier, 
reiskosten, etc. 

€ 2.500,- 

Totaal € 72.240,- 

NB: conform het gestelde in artikel 9 sub b van de Subsidieregel Blokhuismiddelen 
maatschappelijke opvang 2021, start het project in 2021 en wordt (meer dan) 60% uitgevoerd 
in 2021. 

E. GEEF AAN OP WELKE WIJZE DE AANVRAAG BIJDRAAGT AAN DE DOELSTELLINGEN 
UIT HET REGIONALE PVA BLOKHUISMIDDELEN; BREDE AAN PAK DAK- en 
THUISLOOSHEID  
DOELSTELLING JA NEE ONDERBOUWING 'JA' 
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1. Preventie X De aanvraag volgt de doelstelling uit het 
regionale plan van aanpak zoals beschreven 
onder hoofdstuk 1, Preventie, 1.6. 

2. Vernieuwing van de opvang - 
inzet trajecthuizen 

X 

3. Wonen met begeleiding X 

E. OPMERKINGEN 
Deze ruimte kunt u gebruiken voor eventuele vragen of opmerkingen. Wij nemen dan contact 
met u op. 

Bij deze aanvraag hoort 1 bijlage: 
1. Notitie 'Sores en Paperassen Pitstop, 

aanpakken' 
Vanuit ervaringsdeskundighad schulden en armoede 

F. ONDERTEKENING 
Naam:  Datum: 23-7-2021 

Handteken,,,,: Functie: beleidsadviseur Wmo (MOBW) 

Bijlage 3. Projectplan 
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Sores en Paperassen Pitstop 
Vanuit ervaringsdeskundigheid schulden en armoede aanpakken 

Samenvatting 
Binnen het Zelfregiecentrum en de Flexibele Maatschappelijke Opvang Weert komen veel 
mensen die financiële problemen en/of schulden hebben. Vanuit de ontmoeting, het contact 
en de onderlinge steun tussen mensen horen en zien we deze signalen. Daar waar mogelijk 
zetten we hen op het spoor van schuldhulpverlening en fungeren we als brug. 
Er zijn echter veel mensen voor wie die stap te groot is. Redenen daarvoor zijn divers: men 

wantrouwt instanties; afspraken maken en nakomen lukt niet; de schaamte is te groot; 
psychische en/of verslavingsproblemen staan teveel op de voorgrond; gedrag is te 
wisselend; er is teveel stress; de sores is te groot; etc. 
Voor mensen voor wie de stap naar schuldhulpverlening nog te groot is zijn we begonnen 
met de Sores en Paperassen Pitstop. Een ervaringsdeskundige (met achtergrond als sociaal 
juridisch dienstverlener) pakt mensen met hun sores en paperassen op vanuit het present 
zijn in het Zelfregiecentrum. In samenwerking met een sociaal juridisch hulpverlener van 
Buro Andersom komt in de projectperiode voor 35 mensen een budgetplan met bindende 

adviezen tot stand. 

Aanleiding 
Uit cijfers blijkt dat het overgrote deel van de mensen in de maatschappelijke opvang (flinke) 
schulden hebben, het gemiddelde schuldbedrag is € 40.000. Ook bestaan de (complexe) 
problemen (psychische/verslaviing/sociaal) die de mensen hebben vaak al lang en duurt het 
lang voordat er hulp wordt gezocht of de situatie dusdanig uit de hand loopt dat mensen op 

straat staan. Dit heeft een flinke impact op het geestelijk welbevinden maar ook op de 
zelfredzaamheid van de mensen. Deze groep mensen wordt steeds groter, mede door de 

ambulantisering in de zorg. 
Er wordt juist steeds meer (financiële) zelfredzaamheid geëist van deze mensen. 
Als mensen tenslotte aangeven hulp nodig te hebben, worden er vaak geen structurele 
oplossingen geboden; men blijkt niet in staan om de aangeboden trajecten aan te gaan en 
tot een goed einde te brengen. Voor woonruimte zijn huisjesmelkers vaak de enige optie, 
mensen vallen uit bij schulddienstverlening omdat ze het benodigde papierwerk niet bij 
elkaar krijgen, gemaakte betalingsregelingen kunnen niet worden nagekomen, complexe 

schulden bij justitie zorgen voor extra problemen (door gijzeling kunnen inkomen en 
woonruimte in gevaar komen) enzovoorts. Bank/loonbeslagen/verrekening van toeslagen 
maakt dat mensen te weinig budget hebben om van te leven, laat staan om schulden af te 
betalen. 
Inzicht krijgen in de situatie en het treffen van regelingen kost behoorlijk tijd. De insteek is 
dat mensen na 3 maanden doorstromen/uitstromen uit de opvang. Als bovengenoemde 
zaken echter niet in orde zijn, vormen deze een belemmerende factor. 
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Aansluiting vanuit de leefwereld en ervaringsdeskundigheid 
Doordat het post-adres op het ZRC is, hebben we snel inzicht in de problemen die er spelen 
op financieel vlak (brieven van schuldeisers/ GIB) en kunnen deze meteen aanpakken. We 

kunnen op deze manier ook mensen aanspreken die nog niet in een traject zitten en ze 
motiveren om hulp aan te nemen. Vaak is de post al maandenlang niet geopend. Dit geeft 
teveel stress, en nu is er direct iemand die dit mee oppakt en uit kan leggen wat er aan de 
hand is, wat dit voor consequenties heeft maar belangrijker nog, hoe het kan worden 
aangepakt en/of zelfs opgelost. 

Op die manier komen alle feiten boven water en kunnen worden aangepakt. Dit inzicht is 
nodig om mensen verder -structureel- uit de opvang te kunnen krijgen. 

Mensen moeten zelf de oplossing kunnen zien, het gevoel krijgen dat ze een realistische 

keuze hebben en gemotiveerd zijn om de regie over hun leven en hun financiën terug te 
krijgen. Soms geeft het uit handen geven van (een gedeelte van) de financiële zaken juist 
meer ruimte en keuzemogelijkheden dan om alles zelf te willen doen en hierdoor 
geblokkeerd te raken. Het accepteren van bewind kan bijvoorbeeld zorgen voor acceptatie 
bij de woningbouw. Het maken en vervolgens bespreken van het budgetplan kan 
duidelijkheid en overzicht geven in inkomsten en uitgaves en op die manier kunnen deze 

bespreekbaar worden gemaakt en wellicht leiden tot aanpassingen. 
Door het uit handen geven van de financiële zaken, al of niet tijdelijk, komt er meer ruimte 
voor persoonlijke groei en welbevinden. 

Doordat we vanuit de inloop werken, zijn we erg laagdrempelig, makkelijk aanspreekbaar en 
een bekend gezicht voor de mensen die met regelmaat komen. Een afspraak is niet nodig en 
er is veel ruimte voor gewoon informeel contact waarbij vragen direct gesteld kunnen 
worden en er kan worden gekeken naar een oplossing. Maar soms kunnen door middel van 

een gewoon gesprekje ook problemen boven water komen. Of bijvoorbeeld andere 
bezoekers die zich zorgen maken en dit met ons delen. 
Uiteraard kunnen wij niet alles zelf oppakken. Maar het begeleiden naar bewindvoering, 
schulddienstverlening of andere hulpverlening èn zorgen dat deze trajecten goed van start 
kunnen gaan, is zeker de opzet. 
We kennen de meeste bezoekers van het ZRC; deze kunnen we verbinden zodat de mensen 
met ervaring op bepaalde vlakken dit kunnen delen met mensen die nog niet zover zijn. 

Wij weten van veel mensen welke ervaringskennis ze hebben en ook welke mensen het fijn 
vinden om dit te delen met iemand anders. Dit kan de "nieuwelingen" over de streep 
trekken om een traject -in welke vorm dan ook- aan te gaan. 
Een vorm van peer-support en peer review dus. Mensen die weten hoe het voelt -omdat ze 
in een soortgelijke situatie hebben gezeten- kunnen dit makkelijker overbrengen aan een 
ander. 

Werkwijze 
Globaal zijn er binnen onze werkwijze drie onderdelen: losse contactmomenten, 
intake/budgetoverzicht en begeleiding. De losse contactmomenten is daarvan misschien 
wel het belangrijkste en meest onderscheidende onderdeel. Deze 'ontstaan' ergens op een 
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dag, zonder dat er een afspraak voor was. Dit zijn de momenten die a.h.w. 'aangrijpen' 

omdat de bezoeker net even de ruimte voelt om hulp te vragen en/of aan te nemen. 

Losse contactmomenten 

Werkzaamheden binnen deze losse contactmomenten kunnen o.a. zijn: 

• informele kennismaking 

• ondersteunen bij sturen van app/mail of bij telefoneren naar instanties 

• telefoonnummers/mailadressen opzoeken 

• papieren inscannen en/of uitprinten 

• brieven doorzetten naar hulpverlening of instanties 

• herinneren aan afspraken 

• inhoud van ontvangen brieven die stress veroorzaken toelichten en eventuele 

vervolgacties bespreken; daarmee de acute stress verminderen 

• samen een brief openen als iemand dat zelf niet aandurft 

• DigiD opzoeken of aanmaken 

• mensen koppelen aan personen met soortgelijke ervaringen 

• mensen toeleiden naar of verleiden tot activiteiten 

• netwerk en vangnet van mensen vergroten door te verbinden 

• eerste blik op administratie en/of post 

• positieve bevestiging 

Doelen van deze losse contactmomenten zijn: 

• vroegsignalering 

• verbinding 

• verminderen/voorkomen toxische en/of acute stress 

• voorkomen van verergering van de situatie 

• motivatie verbeteren en behouden 

• snelle en praktische hulp bieden en daardoor escalatie voorkomen 

• opbouwen van vertrouwen in eigen kunnen en in een ander 

• present zijn/er kunnen zijn 

Intake 

Daar waar de bezoeker meer ruimte heeft om hulp te vragen en/of te ontvangen doen we 

een intake, maken we een budgetoverzicht en pakken we acute problemen op. 

• Eerste inventarisatie van de situatie te denken aan: 

o dakloos of wonend 

c wel/niet in bezit van ID 

o wel/niet zorgverzekering 

c wel/niet inkomen 

o wel/niet digiD 

c is er al begeleiding en zo ja, van wie 

c etcetera 

• Het maken van een budgetoverzicht 

• Oppakken van acute problemen (bijv. huisuitzetting, dreigende detentie) 

Conclusie van de intake kan zijn; 

9 



1. traject verder begeleiden of 

2. meteen doorverwijzen naar derden/aansluiten bij aanwezige hulp en ondersteuning 

en/of zorgen dat mensen in contact blijven en daarmee vermindering zorgmijding 

Begeleiding 

Als doorverwijzing naar derden (nog) niet mogelijk is, dan begeleiden we de bezoeker bij de 

stappen die genomen moeten worden. 

Denk hierbij aan: 

• inventariseren complete financiële situatie en overige factoren die van invloed zijn 

• mensen ondersteunen/voorbereiden om zelf hun verhaal te kunnen doen zodat ze 

hun hulpvraag beter duidelijk kunnen maken naar bijvoorbeeld instanties 

• preventie voor wat betreft nieuwe problemen en/of verergering van de situatie 

• toeleiding naar bewindvoering, schulddienstverlening en/of andere hulpverlening 

• schakel tussen leefwereld van cliënt en systeemwereld (instanties) 

• ondersteuning en communicatie richting bewindvoerder 

• korte lijnen naar overige instanties/hulpverlening 

Doelen zijn: 

• minder uitval bij aanmelding schulddienstverlening gemeente 

• (versnelling) uitstroom MO en/of voorkomen terugval in maatschappelijke opvang 

• stabilisatie 

• meer psychische rust/verminderen toxische stress doordat financiën worden 

opgepakt; daardoor meer ruimte voor begeleiding op andere leefgebieden 

• bindende adviezen/stok achter de deur 

Resultaten project 
Tijdens de projectperiode worden er 35 mensen begeleid. 

Doel is ook dat deze werkwijze na de projectperiode geïntegreerd en geborgd zal worden 

binnen de schuldhulpverleningsstructuur en -reguliere financiering van gemeente Weert. 

Begroting 

penode 1 januari 2021 -1 april 
2022 

15 maanden / 60 weken 

Ervahngswerker ZRC 0,56 fte € 37.100,- 

Sociaal juridisch dienstverlerier BA 8 uur p/w a € 68,- p/u € 32.640,- 

Materiaal / onkosten laptop, pnnter, papier, reiskosten, 

etc. 
€ 2.500,- 

Totaal 6 72.240.- 
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