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Kennisnemen van 
Voortgang van de motie vreemd – toekomst AutoMaatje.  
 
   
 
Inleiding 
Op 09 juni 2022 heeft uw Raad de motie vreemd – toekomst AutoMaatje aangenomen. Via deze Raadsinformatiebrief 
informeert het college uw Raad over de voortgang.   
 
In de motie vreemd – toekomst AutoMaatje verzocht uw Raad het college:  

1. De subsidieaanvraag opnieuw te beoordelen met een frisse blik en daarbij te kijken naar de rol en functie en 
betekenis die AutoMaatje in Woerden heeft; 

2. Zorg te dragen voor de continuering van de functie van AutoMaatje in de Woerdense samenleving;  
3. De raad hierover z.s.m. te informeren, maar uiterlijk in het derde kwartaal van 2022;  
4. Met Automaatje te zoeken naar een (tijdelijke) oplossing op de korte termijn i.v.m. de onrust en bezorgdheid over 

de toekomst. 

 
 
   
 
Kernboodschap 
Een heroverweging moet in beginsel plaatsvinden met inachtneming van alle feiten en omstandigheden van het moment 
van heroverweging. Gelijktijdig aan de behandeling van de motie vreemd – toekomst AutoMaatje, was er sprake van een 
bezwaarschriftprocedure. De bezwaarschriftencommissie heeft als taak een advies over het bezwaarschrift uit te brengen 
aan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Via het bezwaarschrift, het verweerschrift en een 
hoorzitting krijgt de commissie een volledig beeld van de situatie. Na de hoorzitting en de beoordeling van de informatie 
geeft de bezwaarschriftencommissie een advies aan het college. Het college kent het gebruik een beoordeling van deze 
bezwarencommissie af te wachten, alvorens zij nieuwe besluiten neemt.  
 
De hoorzitting heeft plaatsgevonden op 06 september 2022, op 26 september 2022 heeft het college het advies van de 
bezwaarschriftcommissie mogen ontvangen. Het college heeft besloten het advies van de bezwaarschriftcommissie over 
te nemen. Het bezwaar is ontvankelijk en gegrond verklaard. Stichting Thuishuis Woerden wordt het aangevraagde 



subsidiebedrag voor de jaren 2022 en 2023 toegekend. 
 
Bij afgifte van het bestreden besluit heeft het college in overweging genomen dat Stichting Thuishuis Woerden in de 
mogelijkheid moet worden gesteld zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Om die reden was in het bestreden besluit 
het toegekende subsidiebedrag over het jaar 2022 gelijk aan het subsidiebedrag van het jaar 2021. Dit maakt de 
continuering van de functie AutoMaatje in jaar 2022 mogelijk.  
  
 
   
 
Financiën 

  2022: het subsidiebudget is onvoldoende toereikend voor een extra besteding van € 12.782,-. Dit tekort zal bij de 
jaarrekening worden verklaard. 

  2023: de extra besteding van € 38.825,53 wordt opgenomen in de integrale subsidieafweging 2023. Deze extra 
besteding zal invloed hebben op de hoogte van andere subsidie, of toekenning aan andere subsidiepartners. Het 
college wordt hierover op een later moment geïnformeerd. 

 
 
   
 
Vervolg 
Het college blijft in gesprek met Stichting Thuishuis met betrekking tot haar dienstverlening (inclusief Automaatje) in het 
kader van de nieuwe Maatschappelijke Agenda 2023-2027. 
 
   
 
Bijlagen 
N.v.t.  


