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Geacht bestuur,
Hierbij delen wij u mede dat wij hebben besloten aan uw stichting een subsidie te verlenen
gedurende de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2023.
De subsidie heeft in zijn algemeenheid als doel de sociale basis in Heemstede te versterken,
met een focus op 5 prioriteiten, zoals beschreven in uw subsidieaanvraag voor 2020-2023.
Hieronder worden deze 5 prioriteiten kort uiteengezet:
1. Focus op diverse prioritaire doelgroepen.
o Kwetsbare jeugd / jongeren
o Ouderen
o Statushouders
o Mensen met GGZ-problematiek
o Mensen met een licht verstandelijke beperking
2. Vrijwilligers / vrijwillige inzet
Begeleiding vrijwilligers van WIJ Heemstede, matchen van hulpbehoevende
inwoners aan inwoners die willen helpen, initiatieven voor en door bewoners.
3. 'In de wijk'
Werken in de wijk, activiteiten lokaal organiseren, contact met vindplaatsen in de
wijk (scholen, kinderopvang, huisartsen, wijkverpleegkundigen) en aanmoedigen
bewonersinitiatieven.
4. Innovatie
Implementeren van nieuwe inzichten en werkwijzen, zoals de Sociale benadering en
De Nieuwe Route en doorontwikkeling van het netwerken/samenwerken met- en
verbinden van de andere maatschappelijke partners, zorgaanbieders, het informele
netwerk en ondernemers/bedrijven.
5. Daarnaast heeft als prioriteit dat de inzet van WIJ Heemstede voor het algemeen
maatschappelijk werk in het loket Heemstede en CJG Heemstede op het huidige
niveau blijft.
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Subsidiebedragen
2020
2021
2022
2023
Totaal budgetsubsidie
€ 1.514.529*
€ 1.532.035
€ 1.532.035
€ 1.532.035
* Het bedrag van € 25.000 voor het Vrijwilligersplatform WeHelpen is reeds eerder separaat aan u
toegekend.
Met het genoemde subsidiebedrag dienen de activiteiten uitgevoerd te worden conform de
door u ingediende subsidieaanvraag.
Berekening subsidie 2020
Er is uitgegaan van een indexering van 2,93% in 2020.
Berekening subsidie 2021-2023
Deze indexering over 2020 werkt door voor de jaren daarna en is verwerkt in de bedragen
voor de jaren 2021 t/m 2023. Bij de voor deze jaren genoemde subsidiebedragen is nog
geen rekening gehouden met de mogelijk van toepassing zijnde indexering voor die
betreffende jaren.
Betaling voorschotten
Het verleende subsidiebedrag wordt door ons als volgt bevoorschot:
Subsidiebedrag 2020:
- Zo spoedig mogelijk € 908.717,40 (zijnde 60% van het verleende bedrag)
- 10 juli 2020 € 605.811,60 (zijnde 40% van het verleende bedrag)
Subsidiebedrag 2021:
- januari 2021 60% van het verleende bedrag
- juli 2021 40% van het verleende bedrag
Subsidiebedrag 2022:
- januari 2022 60% van het verleende bedrag
- juli 2022 40% van het verleende bedrag
Subsidiebedrag 2023:
- januari 2023 60% van het verleende bedrag
- juli 2023 40% van het verleende bedrag
Betaling van het subsidiebedrag vindt plaats door overmaking op rekening NL84 RABO 0326
3070 28 onder vermelding van “subsidie gemeente Heemstede 2020”.
Algemene subsidieverordening Heemstede
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening
Heemstede 2016 en de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Verplichtingen
De verleende subsidie dient door uw stichting te worden ingezet voor het realiseren van de
prioriteiten, zoals beschreven in uw subsidieaanvraag.
Voortgangsoverleg
Meerdere malen per jaar vindt overleg plaats tussen uw stichting en de gemeente
Heemstede. Deze overleggen zijn strategisch van aard en betreffen de
voortgang/tussenstand van de uitvoering van de activiteiten en (toekomstige)
ontwikkelingen. Daarnaast dient minimaal één keer per jaar in overleg met de gemeente
Heemstede een themadag inzake nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het Sociaal
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Domein georganiseerd te worden voor medewerkers van WIJ Heemstede en medewerkers
van de gemeente Heemstede.
Meerjarenbeleidsplan
Uw stichting dient bij de navolgende budgetsubsidieaanvraag een meerjarenbeleidsplan in.
In dit plan dient te worden aangegeven wat het beleid is dat de stichting in betreffende jaren
voornemens is te gaan voeren. Tevens dient u in te gaan op de ontwikkelingen ten aanzien
van uw activiteiten en doelstellingen.
Verantwoording
 WIJ Heemstede registreert t.a.v. haar behoefte gestuurde aanbod het aantal
deelnemers.
 Tevens monitort WIJ Heemstede de participatie van buurtbewoners in de buurt door
bij te houden welke inwoners initiatieven er zijn en worden ontwikkeld.
 Ook wordt er bijgehouden hoeveel vrijwilligers zich inzetten zowel de vrijwilligers
verbonden aan WIJ Heemstede als de vrijwillige inzet in buurten en wijken.
 Daarnaast dient de uren inzet van de medewerkers per onderdeel inzichtelijk te
worden gemaakt.
Inhoudelijke en financiële verantwoording
Per halfjaar (deadline 1 augustus) en per jaar (deadline 1 mei) levert WIJ Heemstede een
inhoudelijke en financiële verantwoording aan bij de gemeente Heemstede.
Per halfjaar bestaat de verantwoording uit:
 Inhoudelijk verslag t.a.v. doelen/ambities en gerelateerde uren inzet.
 Financieel halfjaarrapportage.
Per jaar bestaat de verantwoording uit:
 Jaarverslag.
 Jaarrekening, inclusief controleverklaring en accountantsverklaring.
In 2020 worden samen met de gemeente Heemstede prestatie indicatoren opgesteld.
De prestatie indicatoren worden gebruikt voor de verantwoording van de geleverde
prestaties. Deze prestatie indicatoren komen overeen met de bij de gemeente Heemstede in
deze bestuursperiode op te stellen indicatoren conform het beleidsplan sociaal domein
2020-2023.
Subsidievaststelling
Ons college stelt jaarlijks na ontvangst van uw jaarverslag en uw jaarrekening de verleende
subsidie definitief vast. Het niet volledig uitvoeren van de, in het bovenstaande genoemde,
subsidieverplichtingen en/of het niet voldoen aan overige voorwaarden en verplichtingen van
de vigerende Algemene subsidieverordening of de Algemene wet bestuursrecht kan leiden
tot een lagere vaststelling van de subsidie.
Tot slot wensen wij u veel succes met de uitvoering van uw activiteiten in 2020 t/m 2023.
Met vriendelijke groeten,
burgemeester en wethouders van Heemstede,
de secretaris,
de burgemeester,

mevr. H.W. de Vos

mevr. mr. A.C. Nienhuis
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te
bevatten: naam en adres indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden waarop het bezwaar zich richt.
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