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De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

Nico den Otter 

College van burgemeester en wethouders 

Kosten Thuisadminstratie Humanitas 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Voorgeschiedenis 

Op 22 maart 2016 heeft uw raad het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019 (hierna: het 

beleidsplan) vastgesteld. In dit beleidsplan wordt onder meer aangegeven dat de gemeente de 

komende vier jaar stevig wil inzetten op preventie en vroegsignalering. In het beleidsplan wordt 

voorts aangegeven dat als resultaat een vermindering van het aantal huishoudens met een 

problematische schuldenproblematiek wordt nagestreefd. Om dit resultaat te kunnen behalen, 

heeft de gemeente het plan opgevat om meer vrijwilligers in te zetten bij de uitvoering van de 

schuldhulpverlening. Volgens het kabinet Rutte kunnen vrijwilligers bij de uitvoering van het 

gemeentelijk beleid gericht op preventie en vroegsignalering een grote rol spelen. Vrijwilligers 

hebben meer tijd en aandacht voor klanten vergeleken met professionals. Zij zijn intrinsiek 

gemotiveerd en laagdrempelig in contact. 

 

De gemeente heeft daarom besloten de samenwerking te zoeken met een organisatie, zoals 

Humanitas, Schuldmaatje of de Wering. De gemeente wil samen met deze organisatie en de bij 

haar werkzame vrijwilligers de ondersteuning organiseren ten behoeve van personen met 

financiële problemen. De ondersteuning is gericht op preventieactiviteiten, zoals het geven van 

informatie en ondersteuning bij het beheren van de administratie. De gemeente heeft hiertoe 

een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen. De opdracht, het op orde 

brengen van de thuisadminstratie, is eind 2016 gegund aan Humanitas.    

 

Kosten dienstverlening  

In de offerteaanvraag staat vermeld dat de aan de dienstverlening (i.c. het op orde brengen 

van de thuisadminstratie) verbonden kosten het bedrag van € 20.000,- op jaarbasis niet mogen 

overschrijden. Aangegeven is dat met dit bedrag  het door de gemeente ingeschatte aantal 

trajecten, namelijk  32 op jaarbasis, kan worden uitgevoerd. Afgesproken is dat als tijdens de 

uitvoering van het contract blijkt dat meer trajecten dan het door de gemeente begrote aantal 

(32 op jaarbasis) moeten worden ingezet, partijen hierover met elkaar in overleg treden. 

Humanitas heeft eind 2017 richting de gemeente het signaal afgegeven dat er veel meer 

aanmeldingen zijn dan door de gemeente is ingeschat. Humanitas heeft voorts aangegeven dat 

zij het in 2017 het nog wel gaat redden met het bedrag van € 20.000,- , maar dat in 2018 dat niet 

meer gaat lukken. Om aan de huidige vraag om ondersteuning, in de vorm van het op orde 

brengen van de thuisadministratie, te kunnen voldoen, verzoekt Humanitas de gemeente het 

budget in 2018 te verhogen met € 15.000,-.  

 

Op 29 maart jl. heeft een accountgesprek met Humanitas plaatsgevonden en is 

bovengenoemde kwestie uitgebreid besproken. Uit het jaarverslag van Humanitas (dit verslag is 
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als bijlage bij dit memo gevoegd) blijkt dat in 2017 52 personen zijn ondersteund bij het op orde 

brengen van hun financiële administratie. Dat is dus 60% meer dan door de gemeente was 

geprognosticeerd. Humanitas heeft voorts aangegeven dat de cijfers van het eerste kwartaal 

van 2018 ten opzichte van die van het eerste kwartaal in 2017 een lichte stijging van het aantal 

aanmeldingen laat zien. Humanitas heeft de gemeente, gelet op deze ontwikkelingen, verzocht 

het budget van € 20.000,- in 2018 te verhogen met € 15.000,-. Met een budget van € 35.000,00 op 

jaarbasis is Humanitas in staat aan de huidige vraag te voldoen.  

 

Beoordeling verzoek Humanitas  

Allereerst wil ons college opmerken dat het grote aantal hulpvragen een zeer positieve 

ontwikkeling is. Er wordt kennelijk voorzien in een behoefte. En het geeft ook aan dat in de 

gemeente Schagen serieus werk wordt gemaakt van preventie en vroegsignalering, twee 

belangrijke speerpunten van het schuldhulpverleningsbeleid. Voorts zij nog opgemerkt dat 

onlangs wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van de Thuisadministratie.  Uit 

dit onderzoek, dat is uitgevoerd door Nadja Jungmann, lector aan de Hogeschool van Utrecht,  

is gebleken dat ondersteuning bij de  financiële administratie door vrijwilligers de financiële en 

bureaucratische zelfredzaamheid van de deelnemers significant vergroot.  

 

Wij vinden het daarom van belang het aanbod van de Thuisadminstratie van Humanitas voort te 

zetten. Het budget wordt daarvoor verhoogd. Dit zal worden vermeld in de eerste 

bestuursrapportage 2018 en wordt gedekt binnen de bestaande middelen van het sociaal 

domein.  

 

Erop vertrouwende uw raad  hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Ben Blonk 


