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ONDERWERP

Informatie over de subsidieverlening aan Humanitas

Geachte dames en heren,

In onze collegevergadering van 5 februari 2019 hebben wij besloten aan Humanitas subsidie 
te verlenen voor 2019 en 2020 van in totaal € 34.177. Dit bedrag bestaat uit de reguliere 
subsidie à € 14.905 en is voor deze 2 jaren aangevuld met € 19.272 uit de extra middelen die 
in de meicirculaire 2018 aan de gemeenten zijn toegekend voor een extra impuls van de brede 
aanpak schuldhulpverlening in de jaren 2018 t/m 2020.

Humanitas gaat voor ons de volgende activiteiten uitvoeren:
Onderdeel Thuisadministratie (reguliere subsidie):
1. Het ondersteunen van 100-180 deelnemers Walchers breed bij hun financiële 

 administratie. Het doel is dat deze mensen in een periode van één tot anderhalf jaar weer 
 zelf regie krijgen over hun financiële administratie. Waar nodig een beperkt deel van deze 
 deelnemers langere lopende ondersteuning bieden.

2. Het kortdurend ondersteunen van 50-60 deelnemers ter voorbereiding op      
 schuldhulpverlening / schuldsanering.

3. Het in stand houden van een groep van 50 tot 60 vrijwilligers (Walchers breed), door 
 middel van werving, deskundigheidsbevordering en begeleiding. Dit betekent dat er geen     
 ‘stops’ van de dienstverlening kunnen plaatsvinden. 

4. Het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van het (vrijwillig) coördinatieteam.
5. Kwantitatieve en kwalitatieve registratie van de ondersteuningstrajecten t.b.v. de 

 Walcherse deelnemers.
6. Samenwerken met ketenpartners, zoals Maatschappelijk Werk Walcheren,   

 Vluchtelingenwerk, Orionis, Porthos en Welzijnsorganisaties. 
7. Houden van een vrijwillig Humanitas spreekuur bij Orionis Walcheren.
8. Bevorderen van de naamsbekendheid bij alle inloopcentra op Walcheren en zorgen voor 

 de opvolging van de doorverwijzingen die vanuit deze centra plaatsvinden.



Blad 2 behorend bij 1068700 / 1078413

De extra subsidie is met name bedoeld voor de extra coördinatie-uren, de openstellingen
gedurende de zomermaanden en de grotere bekendheid c.q. bereikbaarheid van 
Humanitas, onder andere door informatieverstrekking via de wijknetwerken.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


