
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 30 juni 2020 

Registratienummer : zaaknummer 63843 

   IN/081 

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Schriftelijke vagen conform artikel 50 RvO ChristenUnie huisvesting  

   Stichtingen Integreren Doe Je Samen en Help Elkaar 

 

 

Onderwerp  

Schriftelijke vragen conform artikel 50 RvO ChristenUnie huisvesting Stichtingen Integreren Doe Je 

Samen en Help Elkaar 

 

Kennisnemen van 

De beantwoording van de vragen gesteld door de ChristenUnie. 

 

Inleiding 

Op 7 mei jl. hebben we, op grond van artikel 50 RvO, van de ChristenUnie schriftelijke vragen 

ontvangen. Deze vragen hebben betrekking op de beëindiging van de bruikleenovereenkomst tussen 

de gemeente en de huidige gebruikers van het pand gelegen aan de Rijnstraat 64 in Geldermalsen.  

 

Hieronder treft u de beantwoording van de vragen aan. 

 

Vraag 1.  

Op welke wijze en onder welke voorwaarden zijn beide stichtingen aan huisvesting geholpen door de 

gemeente? 

Reactie: 

In 2013 heeft de voormalige gemeente Geldermalsen het pand gelegen aan de Rijnstraat 64 

aangekocht. Het weer verkopen van het pand en een onbebouwd aangrenzend perceel, ligt gelet op de 

bedrijfsbestemming, het meest voor de hand. Daartoe is eerder ook bestuurlijk besloten. In afwijking 

van deze lijn is het pand medio 2016 in bruikleen gegeven aan Integreren Doe Je Samen, Help Elkaar 

en Helping Hands. Tot deze beslissing is gekomen in de tijd dat de voormalige gemeente 

Geldermalsen zich geconfronteerd zag met een grote taakstelling voor de huisvesting en begeleiding 

van statushouders De bruikleen(gebruikers) overeenkomst was in principe voor één jaar met de 

mogelijkheid tot verlenging met één jaar (tot uiterlijk 1 juli 2018). Eind 2017 werd de overeenkomst 

met Helping Hands beëindigd.  

 

De afgelopen jaren hebben beide stichtingen geen structurele subsidie van de gemeente ontvangen. 

Wel hebben ze kosteloos gebruik gemaakt van het pand aan de Rijnstraat 64, waarmee sprake is van 

indirecte subsidieverlening.  

Er is incidentele subsidie verstrekt voor de volgende activiteiten: 

 Stichting Integreren Doe Je Samen  
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2018: € 12.000,-- van de voormalige gemeente Geldermalsen voor het organiseren van 

netwerkactiviteiten op het gebied van participatie en integratie van statushouders. 

Daarnaast ontvangen ze incidentele (vaak geoormerkte) bijdragen van fondsen, provincie Gelderland 

en uit het leefbaarheidsbudget.   

 

 Stichting Help Elkaar 

2017 € 500,-- van de voormalige gemeente Geldermalsen voor het sinterklaasfeest 

2018 € 1.500,-- van de voormalige gemeente Geldermalsen organiseren vakantieweek minima 

Daarnaast heeft deze stichting inkomsten uit donaties, subsidies en bijdragen van particulieren. De 

kleding en meubels die ze beschikbaar stellen ontvangen ze om niet van inwoners. 

 

Het pand aan de Rijnstraat mochten de stichtingen alleen gebruiken als opslag- en kantoorruimte en 

niet voor activiteiten / bijeenkomsten. De afspraken die met hen zijn gemaakt zijn vastgelegd in een 

bruikleen-overeenkomst. In deze overeenkomst is ook de einddatum opgenomen.  

 

Vraag 2. Als de geboden huisvesting een tijdelijk karakter heeft, wat is dan het geboden perspectief 

voor de periode erna? 

Reactie: 

Beide stichtingen zijn er sinds 2016 van op de hoogte dat het gebruik van het pand aan de Rijnstraat 

tijdelijk is en dat er een andere oplossing gezocht moet worden. Met de stichtingen zijn vele 

gesprekken gevoerd om te komen tot vervangende huisvesting en financiering.  Hierbij valt te denken 

aan: 

 aansluiten bij andere verenigingen; 

 ruimte delen met andere verenigingen; 

 leegstaande school(lokalen); 

  ruimte in een bedrijfspand; 

 antikraak; 

 tijdelijke huur.   

Daarnaast hebben we ze geadviseerd om een subsidieaanvraag in te dienen voor hun activiteiten. De 

kosten van huisvesting zijn op grond van de van toepassing zijnde verordening niet subsidiabel.  

 

Wij hebben op 6 mei 2020 een besluit genomen op de subsidieaanvraag. Aan de stichting Integreren 

Doe Je Samen is een subsidie toegekend van € 6.826,-- . Aan de stichting Help Elkaar is een financiële 

bijdrage toegekend van € 5.005,--.  Beiden voor de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. 

De aanvragen voor 2021 worden meegenomen bij de afhandeling van de subsidieaanvragen 2021.  

 

De grondslag voor de subsidie aan de stichting Integreren Doe Je Samen ligt in de Algemene 

subsidieverordening gemeente Geldermalsen en de Nadere regels. Deze kaders bieden geen 

grondslag om subsidie voor huisvestingskosten toe te kennen. De kosten voor huisvesting kunnen ze 

(deels) verdisconteren in de subsidieaanvraag voor de activiteiten. 

In de Algemene subsidieverordening gemeente Geldermalsen en de Nadere regels ontbreekt een 

grondslag om organisaties die actief zijn binnen het minimabeleid te subsidiëren. De stichting Help 

Elkaar één van de organisaties is die als doel heeft om inwoners, met een minimuminkomen, mee te 
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kunnen laten doen aan de samenleving. Om deze reden wordt de financiële bijdrage ten laste gebracht 

van het gemeentelijke budget voor minimaregelingen. 

 

Vraag 3. Is het college met ons van mening dat de stichtingen in een behoefte voorzien en moeten 

blijven voortbestaan? Dit mede gezien de verantwoordelijkheid van de gemeente per 1 juli 2021 voor 

de inburgering van nieuwkomers (Wet inburgering). 

Reactie: 

Eind 2015 was er sprake van een verhoogde instroom van statushouders en speelde de komst van een 

AZC in de voormalige gemeente Geldermalsen. De standaard maatschappelijke begeleiding die 

destijds door o.a. vluchtelingenwerk werd geleverd was onvoldoende om alle statushouders te 

bereiken. Stichting Integreren Doe Je Samen is hierop als burgerinitiatief ontstaan. 

Zowel stichting Integreren Doe Je Samen als de stichting Help Elkaar hebben in de afgelopen jaren 

hun meerwaarde aangetoond. Dit staat niet ter discussie.  

 

De invoering van de Wet inburgering biedt de gemeente kansen om het speelveld van de 

maatschappelijke begeleiding, binnen de wettelijke kaders, anders in te richten (vorm te geven). In dit 

kader hebben we als college besloten om de maatschappelijke begeleiding gezamenlijk met de andere 

regio gemeenten in te kopen via een aanbestedingsprocedure. De activiteiten worden gedeeltelijk 

lokaal uitgevoerd waarbij we gebruik maken van hetgeen er al is. Wat de rol van de stichtingen in de 

Wet inburgering wordt, is op dit moment dan ook nog niet aan te geven.   

 

Vraag 4. Ziet het college mogelijkheden om de stichtingen onderdak te bieden om hun activiteiten 

blijvend uit te kunnen voeren? 

Reactie: 

Nee. Onderdak bieden aan stichtingen behoort niet tot de taken van de gemeente. Daarbij hebben we 

ook geen panden in bezit om onderdak te bieden aan stichtingen e.d.  

 

Kernboodschap 

Kennis te nemen van de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie.  

 

Consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

Geen. 

 

 



  

11 mei 2020  

Kenmerk zaaknummer 63843  

Pagina 4 van 4  

 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Karen Coesmans    Servaas Stoop 


