
Collegebesluit 
Collegevergadering: 12 januari 2021 

765291 1/2 

Zaaknummer : 765291  
Afdeling : Welzijnszaken  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Halfjaarrapportage 2020 Stichting WIJ Heemstede 
 
SAMENVATTING 
Aan de Stichting WIJ Heemstede wordt een budgetsubsidie verleend voor de jaren 
2020 t/m 2023 voor de uitvoering van onder andere het sociaal-cultureel werk 
(voor kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en kwetsbare groepen), het 
vrijwilligerswerk en het algemeen maatschappelijk werk.  
 
Voor de eerste helft van het jaar 2020 heeft Stichting WIJ Heemstede een 
halfjaarverslag en een financiële halfjaarrapportage aangeboden aan het college. 
Voorgesteld wordt deze stukken ook ter kennisname te brengen van de commissie 
Samenleving. 
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 2020-2023 
 
BESLUIT B&W 

1. Kennis te nemen van het halfjaarverslag 2020 en van de financiële 
halfjaarrapportage 2020 van de Stichting WIJ Heemstede. 

2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-
stuk). 

 
AANLEIDING 
Aan de Stichting WIJ Heemstede is voor onder andere de uitvoering van het 
sociaal-cultureel werk, het vrijwilligerswerk en het algemeen maatschappelijk werk 
in Heemstede voor 2020 een subsidie verleend van € 1.539.529.  
 
Gedurende de periode van de budgetsubsidie levert Stichting WIJ Heemstede 
jaarlijks, naast het inhoudelijk jaarverslag en een financiële jaarrapportage, ook 
halfjaarlijks een inhoudelijk verslag en financiële rapportage.  
 
U wordt gevraagd dit halfjaarverslag 2020 en de financiële halfjaarrapportage 2020 
voor kennisgeving aan te nemen en ter kennisname te brengen van de commissie 
Samenleving.  
 
MOTIVERING 
De budgetsubsidie 2020-2023 aan Stichting WIJ Heemstede heeft in zijn 
algemeenheid als doel de sociale basis in Heemstede te versterken, met een focus 
op 5 prioriteiten:  
 

1. Focus op diverse prioritaire doelgroepen.  
o Kwetsbare jeugd / jongeren 
o Ouderen 
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o Statushouders 
o Mensen met GGZ-problematiek 
o Mensen met een licht verstandelijke beperking 

2. Vrijwilligers/vrijwillige inzet 
3. In de wijk 
4. Innovatie 
5. Inzet van WIJ Heemstede in het loket Heemstede en CJG Heemstede op 

het huidige niveau blijft. 
 
In het halfjaarverslag 2020 wordt aandacht besteed aan deze 5 prioriteiten, 
inclusief het Vrijwilligerspunt WeHelpen. Hierbij wordt nog opgemerkt dat dit 
halfjaarverslag i.v.m. het coronajaar 2020 uitgebreider is dan normaal.  
 
Voor de voortgang op bovengenoemde onderdelen wordt u verwezen naar het 
halfjaarverslag 2020 (zie bijlage 1).  
 
FINANCIËN 
Aan de Stichting WIJ Heemstede wordt in 2020 een subsidie verleend van  
€ 1.539.529. Uit de financiële halfjaarrapportage 2020 blijkt dat Stichting WIJ 
Heemstede voor heel 2020 een positief resultaat verwacht uit gewone 
bedrijfsvoering van ruim € 80.000 (zie bijlage 2).  
 
Dit wordt grotendeels verklaard door lagere personeelskosten als gevolg van het 
niet invullen van vacatures. Voor het (nog) niet invullen van vacatures is gekozen 
in verband met corona. Hierdoor konden veel fysieke activiteiten geen doorgang 
vinden, waardoor minder personeel nodig was.  
 
PLANNING/UITVOERING 
12-1-2021: Besluit college van B&W. 
 
BIJLAGEN 

1. Halfjaarverslag januari t/m juni 2020 Stichting WIJ Heemstede. 
2. Financiële halfjaarrapportage 2020 Stichting WIJ Heemstede. 


