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Geachte Raad,

Naar aanleiding van vragen over subsidiering van SchuldHulpMaatje in de raadsvergadering
vanzg oktober jongstleden, informeren wij u in deze brief hierover.

In zor5 heeft SchuldHulpMaatje een eenmalige subsidie van €4.ooo,- gekregen voor het
opstarten van een pilot. Dit is betaald uit re-integratiemiddelen. Inmiddels hebben zij ook voor
zo16 een subsidieaanwaag gedaan: €5.ooo,-. Middels o.a. een mail aan uw raad beroepen zij
zich op de'Klijnsma gelden'.
Ook Humanitas Thuisadministratie heeft in zor5 subsidie gekregen: €t.S7S,-. Ook zij hebben
voor zot6 een subsidieaanwaag gedaan: €3.36o,-.
Beide organisaties helpen mensen, middels (getrainde) wijwilligers, om financiële problemen te
bestrijden en waar mogelijk te voorkomen.

Voor zo16 hebben wij besloten zowel SchuldHulpMaatje als Humanitas Thuisadministratie in
gelijke mate te subsidiëren.

Humanitas Thuisadministratie heeft in de loop der jaren haar nut bewezen. Tegen relatief lage
kosten bieden zij zowel kwalitatief als kwantitatief goede dienstverlening. De pilot van
SchuldHulpMaatje loopt nog, maar ook zij lijken kwalitatief goede dienstverlening te bieden, zij
het tegen relatief hogere kosten. Omdat de pilot van SchuldHulpMaatje nog loopt, zijn er op dit
moment zowel kwantitatief als kwalitatief nog geen definitieve uitspraken over hun
dienstverlening te doen. Daarom vinden wij het maken van een keuze tussen één van beide
organisaties op dit moment niet fair. Wanneer voor zo16 beide organisaties gesubsidieerd
worden, is een vergelijking aan het eind van zo16 wel mogelijk. Om tot een goede afweging te
komen wordt een afiaregingskader opgesteld, waardoor voor 2017 voor één of beide organisaties
gekozen kan worden.
Omdat beide organisaties inhoudelijk dezelfde diensten bieden vinden wij een gelijke verdeling
van de middelen in zo16 gerechtvaardigd. Bij een totaalbudget van €5.575,- (zie uitleg
hieronder) komt dit voor zowel SchuldHulpMaatje als voor Humanitas Thuisadministratie neer
op een subsidie van€2.787,5o.
Het totale subsidiebedrag voor zo16 (voor beide organisaties) blijft gelijk aan dat van zor5.
Het aantal aanwagen voor schuldhulpverlening in Oegstgeest neemt af. Dit is een indicator voor
afnemende schuldenproblematiek. Daarom zien wij dan ook geen reden om het totale
subsidiebedrag voor schuldenproblematiek ten opzichte van vorig jaar te verhogen. Wij houden
dus vast aan het totaalbedrag van €S.57S,-.

De l(lijnsma gelden, waar SchulpHulpMaatje zich op beroept, zijn middels een raadsbesluit d.d.
z7 februari zor4 toegevoegd aan ons minimabeleid. Van daaruit worden de gelden ingezet voor
budgetbeheer, bewindvoering en participatie van schoolgaande kinderen. Daarmee worden de
gelden ingezet waarvoor zij bedoeld zijn (armoedebestrijding en schuldenproblematiek).

Met bovengenoemde denken wij recht te doen aan zowel de (grootte van) de

schuldenproblematiek in Oegstgeest als aan SchuldHulpMaatje en Humanitas
Thuisadministratie.
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