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Zaaknummer : 861738  
Team : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Vaststelling subsidie 2020 Stichting WIJ Heemstede 
 
SAMENVATTING 
Aan de Stichting WIJ Heemstede is voor de uitvoering van het sociaal-cultureel 
werk, het vrijwilligerswerk, het algemeen maatschappelijk werk en het sociaal 
raadsliedenwerk in Heemstede in 2020 een subsidie verleend.  
 
Ter vaststelling van de subsidie 2020 heeft de Stichting WIJ Heemstede het 
jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 aangeboden. Voorgesteld wordt de 
subsidie 2020 definitief vast te stellen op € 1.514.529. 
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Algemene Wet Bestuursrecht 
Algemene subsidieverordening Heemstede 
 
BESLUIT B&W 
1. De voor 2020 aan de Stichting WIJ Heemstede verleende subsidie definitief 

vast te stellen op € 1.514.529. 
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
Aan de Stichting WIJ Heemstede is voor de uitvoering van het sociaal-cultureel 
werk, het vrijwilligerswerk, het algemeen maatschappelijk werk en het sociaal 
raadsliedenwerk in Heemstede als onderdeel van de budgetsubsidie 2020-2023, 
voor het uitvoeringsjaar 2020, een subsidie verleend van € 1.514.529. 
 
Ter vaststelling van deze subsidie heeft de Stichting WIJ Heemstede het 
jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 aangeboden.  
 
U wordt voorgesteld de subsidie aan de Stichting WIJ Heemstede voor het jaar 
2020 definitief vast te stellen op € 1.514.529. 
 
MOTIVERING 
Algemeen 
Kenmerk van een budgetsubsidie is dat met een instelling meerjarige afspraken 
gemaakt worden over de activiteiten die voor een bepaald subsidiebedrag per jaar 
geleverd dienen te worden. Als de subsidieontvanger deze activiteiten voor een 
geringer bedrag dan is afgesproken realiseert, is het positieve resultaat voor de 
instelling. Indien de kosten onverhoopt meer bedragen, komt het negatieve 
resultaat ook voor rekening van de subsidieontvanger. Dit betekent dat in het geval 
de activiteiten volgens afspraak worden gerealiseerd de subsidie conform wordt 
vastgesteld. 
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Jaarverslag 2020  
De stichting heeft in het jaarverslag 2020 de resultaten per onderdeel opgenomen 
en de prestaties cijfermatig in kaart gebracht.  
 
In 2020 heeft WIJ Heemstede zich, conform afspraken, gericht op vijf speerpunten: 
1. Focus op specifieke doelgroepen; 
• Kwetsbare jeugd/jongeren 
• Statushouders 
• Ouderen 
• Mensen met GGZ-problematiek 
2. Focus op inzet algemeen maatschappelijk werk, loket Heemstede en CJG 
Heemstede; 
3. Vrijwilligers/vrijwillige inzet; 
4. In de wijk; Werken in de wijk, lokale activiteiten, vindplaatsen in de wijk;  
5. Innovatie; Van elkaar leren, samenwerken met andere organisaties. 
 
Een uitgebreide beschrijving van deze 5 speerpunten vindt u in het jaarverslag 
2020 (zie bijlage 1).  
 
Corona 
Het jaar 2020 was in alle geledingen van de maatschappij het jaar van corona. Zo 
ook bij Stichting WIJ Heemstede. Als vanzelfsprekend moest Stichting WIJ 
Heemstede daardoor nog meer flexibiliteit tonen en nog meer maatwerk leveren 
richting de inwoners van Heemstede dan gebruikelijk. Gedwongen verschoof fysiek 
samenzijn vaak naar contacten online. Uit het jaarverslag blijkt dat het voor 
Stichting WIJ Heemstede weliswaar een lastig jaar was, maar dat zij de prestaties, 
soms gedwongen door de omstandigheden wel op een andere wijze, hebben 
kunnen leveren die de gemeente van hen gevraagd heeft.  
 
Jaarrekening 2020 
Stichting WIJ Heemstede heeft het financiële boekjaar 2020 afgesloten met een 
positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór deelnemingen van € 168.377.  
 
Belangrijkste reden voor dit positieve resultaat is dat de personeelskosten 
aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot en aan de inkomsten kant de 
Stichting WIJ Heemstede een subsidie heeft ontvangen van ruim € 50.000 in het 
kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
i.v.m. corona.  
 
FINANCIËN 
Aangezien bij wijze van voorschot in 2020 reeds een bedrag van € 1.514.529 is 
verstrekt, wordt de subsidie 2020 aan de Stichting WIJ Heemstede als verrekend 
beschouwd. Conform de gewijzigde begroting 2020 (Voorjaarsnota 2020) is 
rekening gehouden met een subsidiebedrag van € 1.539.529. Het bedrag van  
€ 1.514.529 past dan ook binnen deze begroting.  
 
Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat WIJ Heemstede in totaal aan 
subsidies uit budgetcontracten € 1.592.738 heeft ontvangen in 2020, waarvan  
€ 78.209 van de gemeente Bloemendaal.  
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PLANNING/UITVOERING 
6-7-2021: Besluit college van B&W 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Het bestuur van de Stichting WIJ Heemstede wordt na uw besluitvorming 
schriftelijk op de hoogte gebracht van het genomen besluit. 
 
BIJLAGEN 
1. Jaarverslag 2020 Stichting WIJ Heemstede 
2. Jaarrekening 2020 Stichting WIJ Heemstede 
3. Controleverklaring accountant 2020 Stichting WIJ Heemstede 
4. Beschikking tot subsidievaststelling 2020 Stichting WIJ Heemstede 
 


