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Geachte heer Van den Belt,

Op 25 november 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor 
RHA2021-02359720 van de regeling Regeling huisvesting aandachtsgroepen 
(RHA).

In deze brief leest u mijn beslissing. Verder leg ik u uit wat de voorwaarden 
zijn voor de besteding van de uitkering.

We hebben alle relevante wetsartikelen voor u in een bijlage gezet. U vindt 
deze onder'Gebeurtenissen ' met de omschrijving 'Bijlage bij brief'.

Beslissing
Het plafond voor verstrekken van specifieke uitkeringen in het kader van de 
Regeling is verdeeld op volgorde van dag van binnenkomst van de aanvragen.

Ik heb besloten u een specifieke uitkering te verlenen. 
bedrag C 895.000
U krijgt 1000Zo van dit bedrag als voorschot.

Het toegekende bedrag is gebaseerd op de aanvraag die bovenaan deze brief 
staat en bevat de volgende projectgegevens:
projectnaam

totaal aantal woonruimten 
totaal aantal verblijfsruimten

Diverse projecten voor de 
huisvesting van aandachtsgroepen
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Het bedrag is exclusief btw ter hoogte van:
bedrag C 0,00
Voor de vergoeding van de btw maakt u gebruik van het
btw-compensatiefonds.

De activiteiten dienen conform uw aanvraag te worden uitgevoerd in de 
periode van:
begindatum 15-11-2022
einddatum 01-11-2023

Dit bedrag zal binnen vier weken na verzending van dit besluit worden 
overgemaakt naar:
IBAN NL78BNGH0285006096
ten name van Gemeente Noordoostpolder

Beleidsdoelstelling
De opgave voor de huisvesting van aandachtsgroepen is urgent. Deze 
groepen hebben nu al veel moeite met het vinden van betaalbare woonruimte 
en leven in sommige gevallen in onwenselijke omstandigheden. Tegelijkertijd 
komt de bouw van woningen voor deze doelgroepen ook onder normale 
omstandigheden niet makkelijk van de grond vanwege vraagstukken rondom 
draagvlak onder bewoners, de behoefte aan voorzieningen in de buurt zoals 
zorg/begeleiding en financiële haalbaarheid van de woonoplossing. Bij het 
bouwen van woon- of verblijfsruimten voor aandachtsgroepen kan er sprake 
zijn van een financieel tekort. Middels deze subsidie wordt beoogd om 
gemeenten te stimuleren om extra woon- en verblijfsruimten voor 
aandachtsgroepen te realiseren, door een bijdrage te leveren aan het 
financiële tekort.

Verplichtingen
Ik verwijs u voor de verplichtingen naar artikel 6 van de Regeling.

Verantwoording uitkering
U moet uiterlijk op 15 juli van elk jaar verantwoording afleggen over de 
besteding van deze specifieke uitkering. Dit is op grond van artikel 17a van de 
Financiële-verhoudingswet.

U verantwoordt via het systeem van single information, single audit (SiSa), 
zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking SiSa.

Het indicatornummer in de SiSa-verantwoording waaronder u de kosten 
verantwoord is: C56
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U vermeldt hierbij het nummer dat bovenaan deze brief staat als het 
beschikkingsnummer.

Op grond van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen worden de volgende 
indicatoren uitgevraagd:

- Beschikkingsnummer - aard van de controle; n.v.t.
- Projectnaam - aard van de controle; n.v.t.
- Besteding (jaar T) - aard van de controle; R
- Cumulatieve bestedingen tot en met jaar T - aard van de controle; n.v.t.
- Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn 
gestart in jaar T - aard van de controle; n.v.t.
- Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten tot en met 
jaar T - aard van de controle; n.v.t.
- Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn 
onveranderd tot en met jaar T (ja/nee) - aard van controle; R
- De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) - aard van controle; n.v.t.
- Zelfstandige uitvoering (ja/nee) - aard van controle; n.v.t.
- Eindverantwoording (ja/nee) - aard van de controle; n.v.t.

Bij niet tijdig indienen van de verantwoordingsinformatie, treedt het 
maatregelenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 
algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 
maximum van 26 weken.

Ik vorder terug als:
a. er geen (volledige) of onjuiste verantwoordingsinformatie is verstrekt;
b. de verantwoordingsinformatie te laat is ontvangen;
c. de daadwerkelijke kosten lager zijn dan de kosten op basis waarvan de 
uitkering is bepaald;
d. de uitkering niet rechtmatig is besteed;
e. de rechtmatigheid van de besteding volgens de controlerende accountant 
onzeker is.

Verstrekt u de verantwoordingsinformatie te laat, niet of niet volledig? Dan 
stel ik de uitkering op een lager bedrag vast als volledige terugvordering tot 
een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden.

Voor vragen over deze verantwoordingsprocedure kunt u contact opnemen via 
postbusibi@minbzk.nl.

Vaststelling uitkering
De specifieke uitkering wordt binnen 22 weken na ontvangst van de laatste
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sisa verantwoordingsinformatie vastgesteld. Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Als u bezwaar wilt maken
Bent u het niet eens met deze beslissing? U kunt binnen zes weken na de 
datum bovenaan deze brief bezwaar maken. Ga naar www.rvo.nl/bezwaar om 
uw bezwaar digitaal te versturen. Kies voor Direct regelen en dan Bezwaar via 
eLoket.

Wilt u liever schriftelijk bezwaar maken? Stuur uw bezwaarschrift dan naar 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
40219, 8004 DE Zwolle. Noem hierin het referentienummer en de datum van 
de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt de referentie in de rechter 
kantlijn van deze brief.

Wilt u uw zaak bekijken of wijzigingen doorgeven?
1. Ga naar https://mijn.rvo.nl/regeling-huisvesting-aandachtsgroepen.
2. Klik bij 'Direct regelen' op Beheren.
3. Log in met e-Herkenning. U kunt nu uw zaken inzien en beheren.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact op: 088 
042 42 42 (lokaal tarief).
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Met vriendelijke groet,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze:

Erkan Deli
Procescoördinator Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening.
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