SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING
Steller vragen: Dhr. Boeder, CDA
Datum:

10 juni 2021

Onderwerp:

Vierde pakket maatregelen Coronacrisis

Wijze van beantwoording: Schriftelijk
Graag beantwoorden vóór: 22 juni a.s.
omdat: in verband met aanvraagtermijnen

VRAAG
1. Op welke manier is het bedrag van € 140.000,-- aan steunmaatregelen voor Heemstede
aangevraagd? Is het bedrag ontvangen?
verdeelsleutel voor de doeluitkeringen.
• Activiteiten en ontmoetingen:
9 k€
• Bestrijden eenzaamheid ouderen:
77 k€
• Extra begeleiding kwetsbare groepen:
51 k€
2. In overleg met welke ketenpartners wordt dit bedrag in 2021 uitgegeven zodat aan de
voorwaarde wordt voldaan?
3. Wat is de reden dat de informatievraag met bovenstaande vragen van een inwoner dd 17 mei
niet is beantwoord?
datum: 22 juni ’21
portefeuillehouder: wethouder J.F. Struijf
ANTWOORD
1. Het bedrag van €140.000 komt vanuit het vierde pakket aan maatregelen vanuit de
Rijksoverheid. Dit bedrag is ontvangen.
In maart is bekend geworden dat Heemstede voor het vierde pakket aan maatregelen €
325.000 ontvangt vanuit de Rijksoverheid. Hiervan is € 140.000 direct geraamd in de
begroting (en verwerkt in de voorjaarsnota) en is € 185.000 aan de bestemmingsreserve
corona toegevoegd. In de tabel hieronder is te zien hoe de middelen verwerkt zijn.

Volgnr.

Omschrijving posten

Bedrag

Toekenning

Storting in
reserve

Maartbrief
9

Perspectief Jeugd en Jongeren (compensatie corona)

24.000

10

Extra begeleiding kwetsbare groepen (compensatie corona)

53.000

11

Bestrijden eenzaamheid ouderen (compensatie corona)

78.000

30.000

12

Afvalverwerking (compensatie corona)

44.000

44.000

13

Perspectief Jeugd en Jongeren (compensatie corona)

22.000

22.000

14

Jongerenwerk Jeugd (compensatie corona)

16.000

16.000

15

Mentale ondersteuning jeugd (compensatie corona)

13.000

13.000

16

Activiteiten en ontmoetingen jeugd (compensatie corona)

17

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona)

18

Voorschoolse voorziening peuters Decentralisatie-uitkering
Subtotaal

24.000
53.000

9.000

48.000
-

9.000

60.000

60.000

6.000

6.000

325.000

140.000

185.000

140.000

-

De € 9.000 zoals genoemd in vraag 1 is toegevoegd aan de reserve (zie volgnummer 16 in de
tabel).
Van de € 77.000 (afgerond naar € 78.000) is € 48.000 toegevoegd aan de reserve en €
30.000 aan de begroting (zie volgnummer 11 in de tabel).
De € 51.2000 (afgerond naar € 53.000) is volledig toegevoegd aan de reserve (zie
volgnummer 10 in de tabel).

2. De ketenpartners bestaan uit: Wij Heemstede, Bibliotheek Zuid Kennemerland,
Kennemerhart, Zorgbalans, MEE, de GGD, sportservice, sportsupport, klankbordgroep WMO
en Roads, het netwerk wordt daarnaast nog verder uitgebreid. Met de ketenpartners is een
eenzaamheidsoverleg gestart en daarvoor is bij de behandeling van de motie eenzaamheid
voor twee jaar € 30.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is aangegeven bij ketenpartners die
naar deze budgetten vroegen om met een concreet plan te komen, zodat dat voorgelegd kan
worden aan het college.
3. Dit betreft een mail van de voorzitter van Alzheimer NL ZK. De betreffende mail was
informatief van aard (een weergave van de te ontvangen gelden, zoals toegezegd in een
telefoongesprek) waar geen direct antwoord op nodig was. De voorzitter onderschrijft dit.
Alzheimer NL ZK zal ook deelnemen aan de Sociale Coalitie/Eenzaamheidsoverleg. Verder is
er inmiddels een afspraak met Alzheimer NL ZK om zich aan te gaan sluiten bij dit netwerk.

