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Dames en heren,
Tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling op 25 oktober 2017 zijn er een aantal vragen
gesteld met betrekking tot onderwerpen uit mijn portefeuille, waar ik schriftelijk bij u op terug zou
komen.
Buurthuizen
De PvdA heeft vragen gesteld inzake de financiering van onze buurthuizen. De vragen hebben
betrekking op de knip die is aangebracht in de uitvoering van de motie ‘voorkoming sluiting
buurthuizen’ en de financiële claim(s) die in de Kadernota 2018 zijn opgenomen.
De periode tussen het aannemen van de motie en het indienen van financiële claims voor de
Kadernota 2018 was te kort om een gedegen voorstel voor duurzame financiering van buurthuizen op
te leveren. We hebben daarom gekozen een knip aan te brengen in de korte termijn enerzijds en de
lange termijn anderzijds.
Korte termijn: 2018
Voor acute knelpunten (kosten BHV cursussen, noodzakelijke investeringskosten zonder reservering,
niet op te vangen exploitatietekort(en)) is er via de Kadernota € 93.500 incidenteel budget vrijgemaakt
zodat de continuïteit van de buurthuizen binnen de huidige (financierings)structuur het komende jaar
gegarandeerd is. Dit budget is onderdeel van het totaalbudget voor de duurzaamheidsmaatregelen
voor de buurthuizen van €500.000. Naast het kunnen opvangen van de acute knelpunten worden
buurthuizen met dit budget in de gelegenheid gesteld duurzaamheidsmaatregelen aan en in de
gebouwen door te voeren, waarmee de energielasten kunnen worden beperkt.
Het budget is geland in de Bestemmingsreserve “Duurzaamheidsfonds sportaccommodaties”. Dit is
terug te zien in de bijlage bij de programmabegroting 2018 inzake de reserves en voorzieningen op
bladzijde 19.
Lange termijn: 2019 en verder
In gezamenlijkheid met buurthuisbesturen ontwikkelen we een andere manier van financieren voor
buurthuizen vanaf 2019 en verder. Zoals de motie opdraagt zijn ‘het bieden van maatwerk’ en ‘sturen
op activiteiten’ hierbij de uitgangspunten. Of de toekomstige financiering van buurthuizen vanaf 2019
mogelijk is binnen de bestaande middelen of dat extra budget nodig is hangt af van de nieuwe
financieringsstructuur en de onderlinge verdeling die daar bij hoort. Eventuele financiële
consequenties zullen u in een apart raadsvoorstel worden voorgelegd en – afhankelijk van uw besluit
– verwerkt worden in de Programmabegroting 2019.
Steunfonds huisuitzettingen
De SP fractie heeft mij gevraagd naar de stand van zaken betreffende het steunfonds huisuitzettingen
en of er signalen bij ons binnen zijn gekomen dat inwoners het lastig vinden om aanspraak te maken
op dit fonds.

Het steunfonds huisuitzettingen wordt uitgevoerd door de schuldhulpverleners van WijZijn. Het is een
regelarm fonds met weinig bureaucratie en wordt ingezet daar waar huurachterstand dreigt te
ontstaan, bijvoorbeeld doordat mensen moeten wachten op uitkering (ongeacht welke instantie).
Deze ondersteuning is bij voorkeur eenmalig en oplossingsgericht (maatwerk). Na deze periode wordt
verwacht dat de betrokkene op eigen financiële benen kan staan en niet meer in aanmerking komt
voor een bijdrage uit het ondersteuningsfonds.
Restrictie bij dit fonds is, dat er geen problematische schulden mogen zijn. Wanneer dat wel aan de
orde is, zal schuldhulpverlening de aangewezen voorziening zijn. Bij onze intake zijn geen signalen
binnengekomen over inwoners die moeite hebben om zich voor steun uit dit fonds aan te melden.
Er is jaarlijks 50.000 euro beschikbaar om huisuitzetting als gevolg van huurachterstanden zoveel
mogelijk te voorkomen. Het Steunfonds huisuitzettingen heeft t/m 3e kwartaal 57 x een verstrekking
gedaan tot een totaal bedrag van € 43.770,97. Mocht tegen het einde van het jaar de bodem echt in
zicht raken dan zullen we snel handelen om financiering voor dat tekort te vinden. Vorig jaar ging het
om een bedrag van ruim € 9.000,-.
Over het aantal huisuitzettingen kan ik het volgende melden. AlleeWonen meldt dat er t/m september
in totaal 10 ontruimingen hebben plaatsgevonden. Dat is een aanzienlijke daling t.o.v. eerdere jaren.
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AlleeWonen geeft ook aan dat men de incassoprocedure verder heeft geoptimaliseerd. Dit zal
ongetwijfeld bijdragen tot minder ontruimingen. Er zijn echter meer factoren die daar een rol in kunnen
spelen, denk hierbij aan:
 Inzet vanuit steunfonds huisuitzettingen waardoor achterstanden vroegtijdig worden opgelost.
 Inzet bijzondere bijstand om ontruiming te voorkomen. Wordt (eenmalig) ingezet als het om
gezinnen met kinderen gaat.
 Inzet schuldhulpverlening waar huurschulden worden meegenomen in de schuldhulp met de
mogelijkheid om een moratorium. Dit laatste kan wel ontruiming voorkomen maar is niet altijd
mogelijk.

Individueel vervoer
De fractie van GroenLinks heeft gevraagd naar de verruiming van het budget voor individueel vervoer.
Het gaat om een bedrag van €220.000 die bedoeld is voor het verwachte tekort op individueel
vervoer, het betrof individueel vervoer voor begeleiding/dagbesteding. Het budget is binnen de
begroting geland op Maatwerkvoorziening immaterieel Wmo: begeleiding ZIN Uitgaven gehandicapten
vervoer (pagina 248 van de programmabegroting).

Met vriendelijke groet,
Corné Van Poppel
Wethouder Jeugd, Volksgezondheid, Welzijn, Zorg en Decentralisaties (coördinerend)
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