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Geachte heer Van der Werff,
Op 22 oktober 2019 hebben wij uw aanvraag voor een budgetsubsidie
van € 86.075, - voor de uitvoering van uw werkzaamheden gericht op de
maatschappelijke ondersteuning van statushouders ontvangen. Aanvullend hebben we op
24 oktober 2019 een aanvraag subsidie 2020 van € 75.000,- ontvangen voor inzet van
een participatiecoach. Aanvullende informatie hebben wij op 31 oktober 2019 en 23
maart 2020 ontvangen.
Besluit
We hebben op datum gemeenteraadsvergadering besloten uw aanvraag gedeeltelijk toe
te kennen. We kennen u een budgetsubsidie van € 120.069 toe voor 2020.
Toelichting
De subsidie is als volgt opgebouwd:
Basisdienstverlening
De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van de:
Ondersteuning gezinshereniging (4 trajecten)
€
Ondersteuning asiel
€
Informatie & advies
€
Coaching zelfredzaamheid (4 trajecten)
€
Uitvoering huisvesting (9 trajecten)
€
Vestigen, inburgeren (8 mnd)
€
Taalmaatjes (20 trajecten)
€

5.352
1.955
10.918
1.976
5.868
26.880
17.120

Subtotaal

€

70.069

Participatiecoach

€

50.000

Totaal

€ 120.069

In afstemming met uw organisatie valt de subsidie 2020 lager uit dan het bedrag dat u in
2019 hebt mogen ontvangen / hebt aangevraagd voor 2020. De werkzaamheden
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behorende bij het niet toe te kennen deel van de subsidie worden opgepakt binnen het
project “Klaar voor de start” van de gemeente Wijchen.
Verantwoording
Door de ontwikkelingen rondom “Klaar voor de start” en de nieuwe wet inburgering per 1
juli 2021 moet er op nieuw gekeken naar de uit te voeren werkzaamheden van uw
organisatie. Om dit op een inhoudelijke juiste manier te kunnen doen zijn heldere
verantwoordingsvragen nodig. Bij deze willen we u vragen om in de halfjaarlijkse
verantwoordingen van de subsidie 2020 in ieder geval de volgende resultaten op te
nemen:
-

Het aantal unieke klantcontacten
Hoeveel contacten per klant (aantal / gemiddelde tijdsduur)?
Wordt er een plan van aanpak opgesteld per klant?
o Zo ja, hoeveel plannen zijn er gemaakt?
Hoeveel klantcontacten zijn beëindigd?
Hoeveel leun / steuncontacten zijn er nog?
Hoeveel klanten zijn doorgestroomd naar regulier werk?
Hoeveel klanten zijn doorgestroomd naar vrijwilligerswerk?
Welke overige contacten zijn opgebouwd?
Het aantal participatie activiteiten
Het aantal bedrijfsbezoeken
Het aantal gevonden vrijwilligersplaatsen (nieuw en bestaand)
Aantal burgenbouwertrajecten
Overige activiteiten incl. meerwaarde

Subsidie 2021
In verband met de lokale beleidsontwikkelingen en de nieuwe wet inburgering per 1 juli
2021 kondigen wij bij deze aan dat de door u te ontvangen jaarlijkse subsidie per 2021
niet met zekerheid toegekend kan worden. In het najaar van 2020 zullen wij, op basis
van o.a. het wetsvoorstel voor de nieuwe wet inburgering met u in gesprek gaan over de
mogelijkheden rondom de subsidie 2021.
Betaling en bevoorschotting
U heeft reeds een voorschot ontvangen van € 50.030,- om de eerste maanden van 2020
te overbruggen. Het restant subsidiebedrag van € 70.039,- wordt binnenkort
overgemaakt op uw rekeningnummer NL11 INGB 000 4295661.
Subsidie vaststellen
Voor deze subsidie moet u achteraf per kalenderjaar een aanvraag tot vaststelling van de
subsidie bij het college van burgemeester en wethouders indienen. De indieningstermijn
is uiterlijk op 31 mei in het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de activiteit(-en)
plaats vonden. Dit verzoek tot vaststelling dient samen te gaan met een inhoudelijke en
financiële verantwoording.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over de inhoud van deze beschikking? Neem dan gerust contact met
mij op. Mailen heeft de voorkeur: b.de.koning@drutenwijchen.nl
Voor vragen over de uitbetaling kunt u mailen met crediteuren@Wijchen.nl
Bent u het niet eens met ons besluit?

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Belt u dan eerst met de
medewerker van de gemeente die uw situatie behandelt. Die neemt dan het besluit met
u door. Wilt u daarna toch een bezwaarschrift indienen? Dan kunt u binnen zes weken na
de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Hoe u dit doet, leest u hieronder.
Hoe maakt u bezwaar?
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U doet dit
door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Wijchen. Zo’n brief heet een
bezwaarschrift. Let erop dat uw brief binnen zes weken na de verzenddatum van deze
beschikking door de gemeenteraad ontvangen moet zijn.
In uw brief moet het volgende staan:
 Uw naam en adres;
 Uw e-mailadres en telefoonnummer;
Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad,
drs. A.B. Berendsen,
Griffier

M. van Beek,
Voorzitter
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