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Stand van zaken hulpmiddelen WMO
Kersten Hulpmiddelen is onze hulpmiddelenleverancier. Door de overgang naar een andere 
werkplaats, vertraagde levering voor onderdelen en hulpmiddelen en personeelstekort zijn er 
problemen in de door hen geleverde dienstverlening. 

Zo is er een lange levertijd voor sommige hulpmiddelen en is de telefonische bereikbaarheid niet 
optimaal. Samen met Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort is gevraagd om een verbeterplan op de 
volgende thema’s: KPI’s, communicatie, administratie. De voortgang van de acties uit dit 
verbeterplan wordt maandelijks gemonitord en in januari geëvalueerd. Op casusniveau is overleg om 
inwoners een passende oplossing te bieden waar nodig. 

Versterken en behouden culturele infrastructuur
Digitaal cultureel platform
Deze week vind de een werksessie met de culturele partners en de bouwers plaats, besproken wordt 
de naam, het proces en participatie van de partners. Het streven is om de website aan het einde van 
dit jaar in de lucht te hebben. 

Jaarlijks terugkerend evenement
Dit jaar is de handschoen opgepakt door de Harmonie St Michael. Op zondag 19 september a.s. vindt 
op het Wilhelminaplein een cultureel evenement plaat volgens de corona regels. Verschillende 
culturele partijen hebben aangegeven mee te doen. Voor een hapje en een drankje is er een 
foodstruck en de 1ste Aanleg.  

Snelle subsidie cultuur
De eerste “snelle subsidie cultuur” is aangevraagd en wordt toegekend. Het gaat om een optreden in 
de culturele Broedplaats "ateliers 49". De bedoeling is om de buurt te inspireren tot samenkomen, 
dansen en genieten van muziek en kunst. De band zingt, speelt en vertelt over hun reizen waar ze 
inspiratie opdoen voor hun muziek. De PR gaat via WIJ Heemstede en voor de entourage en 
aankleding zorgt de Broedplaats.

Onderzoek VRK integriteit
Het extern onderzoek naar de totstandkoming van het kanker incidentie onderzoek (KIO) van de GGD 
Kennemerland is op 26 augustus jl. gepubliceerd. De conclusie van de onderzoeker is: “De directeur 
heeft op een juiste manier sturing gegeven en het rapport is op een integere manier tot stand 
gekomen”. Via de bijgaande link kunt u meer lezen. https://www.vrk.nl/nl-
NL/Nieuws/2021/08/26/Rapport-naar-incidentie-kanker-van-GGD-integer-tot-stand-gekomen

Sport
Kunstgrasvelden RCH en VEW/HFC
Afgelopen zomer zijn twee nieuwe kunstgrasvelden aangelegd voor de voetbal op Sportpark 
Groenendaal. Beide velden zijn (duurzaam) ingestrooid met kurk in plaats van rubber.

Blaashal 
De aanbesteding is afgerond, de planning is dat de blaashal voor het nieuwe zaalhockeyseizoen er 
staat. Uiterlijk voor 1 december 2021. Er volgt nog een gezamenlijke opening.  
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Onderwijsachterstanden door corona
Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren circa € 300 miljoen uit het Nationaal Programma 
Onderwijs. Het Ministerie van OCW heeft op 22 juli jl. een brief gestuurd met een indicatie van het 
bedrag dat voor Heemstede beschikbaar is. Het gaat om een bedrag van € 510.000 dat bestemd is 
voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Het is een voorlopige indicatie en de beschikking volgt 
later dit jaar. Het budget moet worden aangewend om onderwijsvertragingen in te halen die 
kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen moeten aansluiten op de behoeften 
van kinderen en bij de interventies die scholen al nemen. Het geld mag met terugwerkende kracht 
tot 1 juli jl. worden besteed en er is geen splitsing in het budget voor de twee schooljaren: er mag 
dus geschoven worden. Dit najaar gaan we in overleg met de scholen en andere betrokkenen (o.a. 
bibliotheek, aanbieders voorschoolse educatie) over de bestedingsdoelen.

Einde Tozo en Tonk per 1 oktober
De steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen Tozo en Tonk stoppen per 1 oktober. Alle 
ondernemers die nog in de Tozo 5 zitten zijn hier per brief van op de hoogte gebracht. In Heemstede 
zijn dit er nog 40. Zij worden in september gebeld om hun (financiële) situatie te bespreken na 1 
oktober. Wanneer er behoefte is aan werk in loondienst kan ondersteuning worden geboden bij het 
vinden daarvan. Ook kan er nog steun worden geboden bij ondernemingsvraagstukken. Het 
gemeentelijke vangnet van de Bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz) wordt in deze individuele 
gesprekken toegelicht.


