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Datum 30 november 2020
Betreft Toekenning Specifieke uitkering huisvesting kwetsbare
groepen
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Het Rijk kent u met deze beschikking een specifieke uitkering toe ten behoeve
van de huisvesting van kwetsbare groepen.

postbuswoningmarkt@minbzk
.nl

Kenmerk
2020-0000683719
Uw kenmerk

Specifieke uitkeringen zijn middelen uit 's Rijks kas toe die onder voorwaarden
worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over deze
voorwaarden geïnformeerd.
VERSTREKT DOOR
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
TOEGEKEND AAN
College van B&W van de gemeente Weert
DATtri

30 november 2020
‘;êNM*ERK

2020-0000096407

Specifieke uitkering
NAAM
Specifieke uitkering (flexibele) huisvesting kwetsbare doelgroepen
CODERING
SiSa code: C31
BEDRA-”
€ 624.260,00 exclusief BTW
JAAR
2020-2022
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Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6
november 2020, nr. 2020-0000602571, houdende vaststelling van regels voor het
verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve
van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (specifieke uitkering huisvesting
kwetsbare doelgroepen). In de regeling zijn deze groepen gedefinieerd als
arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en overige spoedzoekers.

30 november 2020

Kenmerk
2020-0000683719

De specifieke uitkering dient te worden aangewend voor het versneld realiseren
van (flexibele) huisvesting voor kwetsbare doelgroepen.
U ontvangt het bedrag van de specifieke uitkering ter hoogte van € 624.260 in
één keer als voorschot uiterlijk in de week van 1 december 2020. Het bedrag zal
worden gestort op rekeningnummer NL13BNGH0285009303 ten name van
Gemeente Weert onder vermelding van Specifieke uitkering huisvesting
kwetsbare groepen.
€ 61.740 is overgemaakt naar het BTW-compensatiefonds.
PTisj; ’
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U dient het beschikte bedrag uiterlijk op 15 juli van de jaren volgend op het
begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld In de FInanciële-verhoudingswet,
artikel 17a.
U verantwoordt via het systeem van single Information, single audit (sisa), zoals
bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig
indienen van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het
ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de
algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een
maximum van 26 weken.
V'

De minister kan vorderen:
a. voor zover er geen (volledige) of onjuiste verantwoordingsinformatie is
verstrekt;
b. indien de verantwoordingsinformatie te laat is ontvangen;
c. voor zover de daadwerkelijke kosten lager zijn dan de uitkering;
d. voor zover de uitkering niet rechtmatig is besteed;
e. voor zover de rechtmatigheid van de besteding volgens de controlerende
accountant onzeker is.
Indien de verantwoordingsinformatie te laat, niet of niet volledig wordt verstrekt,
stelt de minister de uitkering op een lager bedrag vast als volledige
terugvordering tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden.
VASTSTELLEN
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Na de laatste verantwoording zal, mits aan alle voorwaarden is voldaan, de
uitkering binnen 26 weken definitief worden vastgesteld.

Datum

30 november 2020
Kenmerk

VERDEELSYSTEMATIEK
€ 624.260

2020-0000683719

Conform bijlage bij artikel 2 van de regeling Specifieke uitkering huisvesting
kwetsbare doelgroepen, als volgt verdeeld over de projecten:
■ € 91.000 - voor project Beschermd wonen plus
■ € 391.300 - voor project Hofjeswoningen Beekpoort, Laarveld,
Groenewoud en molenakker. Beemdenstraat 38
■ € 141.960 - voor project Huisvesting arbeidsmigranten op twee locaties
TNDI'"''TOR

N

De volgende indicatoren worden uitgevraagd:
■
Besteding (jaarT)- Aard controle R
■

Cumulatieve besteding (t/m JaarT)- Aard controle n.v.t.

■

Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging
o

■

Eventuele toelichting op niet volgens plan / aanvraag uitgevoerde
projecten
o

■

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording (Ja/Nee)- Aard controle n.v.t.

c: O R R E -S P Ü N D E iN TI ■=
Voor inhoudelijke vragen over deze uitkering kunt u contact opnemen met
via
postbuswoninqmarkt@minbzk.nl. Voor vragen over de verantwoordingsprocedure
kunt u contact opnemen via postbusibitaiminbzk.nl.

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze.

Directeur Wonen/Woningbouw

Pagina 3 van 4

Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Directie Wonen/Woningbouw

BEZWA.'R

Datum

30 november 2020

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking
schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij
deze beschikking is betrokken. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van
verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het bezwaarschrift dient
te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaar schort
de werking van deze beschikking niet op.

Kenmerk

2020-0000683719
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