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Ontwikkelingen Sociaal Domein 
Ten behoeve van de commissie Samenleving 11 mei 2021

Herstel en behoud cultuursector
Donderdag 29 april jl. heeft de digitale bijeenkomst “Cultuur in Heemstede” plaatsgevonden. Van de 
18 uitgenodigde culturele instellingen waren er 15 aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst gingen de 
organisaties in gesprek met de portefeuillehouder over de gevolgen van de Corona pandemie voor 
hun organisaties en mogelijke oplossingen voor het versterken van de sector, zoals culturele 
evenementen, een digitaal platform en kleine culturele subsidies. Tevens zijn de resultaten van de 
door de culturele instellingen ingevulde digitale enquête over dit onderwerp besproken. Er is 
enthousiast gereageerd en meegedacht. Een en ander wordt nu verder besproken met de 
instellingen en in een collegevoorstel verwerkt (planning voor de zomer 2021). De oplossingen voor 
het nodige herstel en behoud van de cultuursector vanwege de gevolgen van corona worden 
integraal meegenomen in de geactualiseerde cultuurnota en daarmee duurzaam geborgd 
(cultuurnota planning Q4 2012).

Tonk en Tozo en schulden
Tozo: Per 1 april is de Tozo 4 regeling van kracht geworden. In Heemstede hebben inmiddels ruim 80 
ondernemers deze uitkering aangevraagd en toegekend gekregen. Dat is minder dan onder de Tozo 
3. De belangrijkste reden daarvoor is de gedeeltelijke heropening van de maatschappij.

TONK: Sinds eind maart de TONK (tijdelijke ondersteuning Noodzakelijk Kosten) aangevraagd kan 
worden zijn er in Heemstede 14 aanvragen gedaan die vrijwel allemaal zijn toegekend. Tot nu toe is 
er ruim € 45.000 TONK verstrekt. 

Met alle ontvangers van de Tozo uitkering wordt nog individueel contact opgenomen om te vragen 
hoe het met ze gaat. De TONK wordt daarbij actief onder de aandacht gebracht en besproken.

Schuldhulpverlening: Op dit moment is er nog geen sprake van een toename van het aantal mensen 
dat gebruik maakt van de schuldhulpverlening. Ook de mogelijkheid van ondersteuning bij het 
oplossen van schulden wordt onder de aandacht gebracht bij de Tozo-ontvangers die worden gebeld.

Bijeenkomst Tegengaan eenzaamheid
In het kader van de uitvoering van de motie eenzaamheid staat er juni de behandeling van de motie 
op de agenda van de commissie Samenleving. Voorafgaand hieraan vindt op 11 mei een 
startbijeenkomst plaats met 10 partners uit het maatschappelijk middenveld, leden van de 
Klankbordgroep WMO en Werkgroep toegankelijkheid en het loket Heemstede. Met hen gaan we in 
gesprek over het bestaande aanbod en de kansen voor vernieuwing in de aanpak van eenzaamheid 
onder inwoners. Tevens bouwen we samen aan een lokale coalitie. De uitkomsten worden verwerkt 
in het plan van aanpak.  

Lokaal Sportakkoord
De kerngroep om te komen tot een concreet lokaal sportakkoord is gevormd. Naast Sportservice en 
SportSupport vanuit de sportintermediairs is ook o.a. verenigingssport en urbansports 
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vertegenwoordigd. Een digitale bijeenkomst met de kerngroep heeft plaatsgevonden op 22 april jl. 
Doel is te komen tot een zo’n concreet mogelijke uitwerking van het lokaal sportakkoord in de vorm 
van een activiteitenplan met budgetverdeling en implementatieplanning. Doel is dit activiteitenplan 
in concept gereed te hebben in juni en met de commissie Samenleving te delen in de vergadering van 
september (B-stuk). Zodat met de start van het, hopelijk coronavrije aanstaande sportseizoen 
2021/2022, er een mooi concreet lokaal sportakkoord ligt dat direct uitgevoerd kan worden. 

Toeslagen affaire kinderopvang
In Heemstede zijn er inmiddels 29 inwoners bekend die zich gemeld hebben bij de Belastingdienst als 
gedupeerde van de toeslagenaffaire, afgelopen maart waren dit er nog 20. De medewerkers van het 
Loket Heemstede hebben inmiddels 19 van hen gebeld om extra ondersteuning aan te bieden. Het 
telefoontje werd gewaardeerd. Er was geen sprake van een complexe hulpvraag. De komende tijd 
worden ook de overige betreffende inwoners gebeld.


