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ONDERWERP 
Collegebericht: stand van zaken Stimuleringsbudget en Heemstede maakt 
mogelijk 
 
 
Zoals toegezegd in de raadsvergadering van februari dit jaar, sturen wij u hierbij 
een stand van zaken over de initiatieven waarvoor geld is vrijgemaakt vanuit het 
budget ‘Heemstede maakt het mogelijk’. 
 
Daarnaast geven wij u ook een update over de stand van zaken van de initiatieven 
die zijn ingediend voor het ‘Stimuleringsbudget’. 
 
Heemstede maakt het mogelijk 
Heemstede maakt mogelijk is een intern budget bedoeld voor het faciliteren van 
grotere, langdurige initiatieven, die ook inzet en begeleiding van de gemeente 
vragen vanwege de complexiteit van de activiteiten, en/of nadere regie en 
uitvoering door de gemeente 
In de maanden na vaststelling van het budget in februari tot aan de 
zomervakantie is voor 3 initiatieven geld vrijgemaakt vanuit het budget 
Heemstede maakt mogelijk.  
Het gaat om de volgende drie initiatieven: 
 

1. Omkeerboekje Adriaan Pauw  €8.825 
2. Speeltuin Spaarnelicht   €15.000 
3. Platform Welkom Heemstede  €6.800 

 
Voor elk van deze initiatieven is een collegebesluit genomen. Op de laatste pagina 
van dit collegebericht is per initiatief de samenvatting uit het besluit 
weergegeven. Bij de betreffende collegevergaderingen kunnen de volledige 
documenten nagelezen worden. 
 
Stimuleringsbudget  
Het stimuleringsbudget is bedoeld voor kleinschalige initiatieven die (grotendeels) 
door de samenleving zelf worden uitgevoerd en een (start)budget nodig hebben 
tot € 6.000. 
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Met name voor het stimuleringsbudget geldt dat de coronacrisis grote effecten 
heeft gehad op zowel het verloop van de ingediende initiatieven als de 
aanmelding van nieuwe initiatieven. 
 
In 2019 ingediende initiatieven 
De ingediende initiatieven zijn bij de behandeling van de aanpassingen aan het 
Stimuleringsbudget vertrouwelijk met u gedeeld. Voor het grootste deel van die 
initiatieven gold dat deze nog in ontwikkeling waren waardoor uitbetaling niet in 
2019 maar in 2020 zou plaatsvinden. Om die reden is het budget van 2019 
meegenomen naar 2020. In totaal is nu voor 6 van de 13 initiatieven waaraan een 
bijdrage was toegekend geld uitbetaald, met een totale waarde van ongeveer 
€7000. 
 
Voor de overige 7 initiatieven geldt dat deze door de coronacrisis helaas 
vertraging hebben opgelopen. Omdat het overgrote deel van de initiatieven gaat 
over iets dat samen ontwikkeld moet worden of een activiteit betreft waar een 
groep mensen voor wordt uitgenodigd, hebben deze de afgelopen maanden geen 
doorgang kunnen vinden. 
De initiatiefnemers zijn benaderd en hen is gevraagd wat op dit moment de stand 
van zaken is en of wij ze als gemeente nog ergens bij kunnen helpen. De meeste 
initiatiefnemers geven aan de hoop te hebben dat het initiatief later dit jaar of 
begin volgend jaar alsnog (eventueel in aangepaste vorm) plaats kan vinden. Van 
een aantal initiatiefnemers hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
 
Nieuwe initiatieven 
De planning was om na vaststelling van de aanpassingen aan de kaders van het 
Stimuleringsbudget (februari) in de maanden erna te starten met promotie van 
het budget. Omdat precies op dat moment de coronacrisis uitbrak was het niet 
gepast om te starten met de promotie. 
In september is alsnog gestart met promotie. Dit heeft nog niet tot veel nieuwe 
aanmeldingen geleid. Er wordt gekeken hoe de wijze van promotie aangepast kan 
worden. 
Aan het eind van dit jaar kunnen we op basis van de ingediende initiatieven 
bepalen welk deel van het stimuleringsbudget nog nodig is voor de financiering 
van die initiatieven. Een restant bij de jaarrekening van 2020 valt vrij in het 
exploitatieresultaat van 2020.  
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Toelichting op initiatieven ‘Heemstede maakt mogelijk’ 
 
Omkeerboekje Adriaan Pauw  
In het kader van het Adriaan Pauwjaar 2020 wil de stichting Adriaan Pauw een 
prenten- / stripboek uitgeven over het leven van Adriaan Pauw voor zowel 
kinderen als volwassen.  
De doelstelling is om met het boekje bij Heemstedenaren de bewustwording van 
de eigen historische omgeving te versterken, onder andere door het boekje gratis 
te verstrekken aan alle leerlingen van de Heemsteedse basisscholen.  
Het college maakt ter ondersteuning van dit initiatief maximaal € 8.825 vrij vanuit 
het budget ‘Heemstede maakt het mogelijk’. 
 
Voor meer informatie zie: Vergadering B&W 10 maart 2020 
 
Speeltuin Spaarnelicht 
Op initiatief van en door grote inspanning van bewoners van de buurt 
‘Watermuziek’ wordt bij het in aanbouw zijnde plan ‘Spaarnelicht’ een door de 
projectontwikkelaar gefinancierde speellocatie gerealiseerd.  
In oorsprong waren er hier vanuit de projectontwikkelaar geen plannen toe en 
geen budget voor beschikbaar. Ook niet vanuit de gemeente. In aanvulling op dit 
door de projectontwikkelaar gefinancierde plan, willen de bewoners ook een 
kunstgrasveld en een kabelbaan aan het plan toevoegen en eventueel daar zelf 
financieel in bijdragen.  
In tegenstelling tot veel speelplekken in Heemstede is er op deze locatie ruimte 
voor een dergelijke invulling. Met de door de bewoners gevraagde toevoeging kan 
een speellocatie gerealiseerd worden die niet alleen van betekenis zal zijn voor 
‘Watermuziek’ maar ook voor de Schilders/Componistenwijk, waar weinig locaties 
zijn om te sporten.  
Gelet op de criteria voor toekenning en omdat het college de totstandkoming van 
een dergelijke voorzieningen niet wil laten afhangen van de financiële draagkracht 
van een buurt of wijk, maakt het college ter ondersteuning van dit initiatief € 
15.000 vrij vanuit het budget ‘Heemstede maakt het mogelijk’. 
 
Voor meer informatie zie: Vergadering B&W 21 april 2020 
 
Platform Welkom Heemstede 
In 2015 is op initiatief van de gemeente een informatieavond georganiseerd voor 
inwoners van Heemstede rondom de komst van de vele statushouders naar de 
gemeente.  
Na afloop heeft een aantal inwoners en maatschappelijke organisaties 
aangegeven graag verder te denken over de ideeën die op deze avond ontstaan 
zijn. De groep bestaat inmiddels uit betrokken Heemstedenaren, 
vertegenwoordigers uit het veld, Vluchtelingenwerk, Wij Heemstede, taalcoaches 
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en medewerkers van de gemeente. Samen vormen zij het ‘Platform Welkom 
Heemstede’.  
Zij vergaderen maandelijks en organiseren verschillende activiteiten met als doel 
de integratie van statushouders te bevorderen. De afgelopen jaren is het Platform 
bekostigd door geld uit het Sociaal Programma statushouders en een schenking 
van de Postduivenhoudersvereniging. Deze middelen zijn met ingang van 1 januari 
2020 niet meer beschikbaar.  
Het college maakt daarom ter ondersteuning van dit initiatief maximaal €6.800 
vrij vanuit het budget ‘Heemstede maakt het mogelijk’. 
 
Voor meer informatie zie: Vergadering B&W 19 mei 2020 
 
 


