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Het college
De raad
maandag 14 december 2020
Beantwoording schriftelijke vragen met betrekking tot het niet
uitgegeven budget Fonds Samenlevingsinitiatieven 2020.

In een brief van 27 november 2020, stelt de fractie van VVD een aantal vragen over de
stand van zaken eind 2020 met betrekking tot het Fonds Samenlevingsinitiatieven.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende
antwoorden.
Aanleiding voor de vragensteller
De urgentie om tijdens de coronacrisis de Leusdense sportclubs en verenigingen zo veel als
mogelijk te ondersteunen door inzet van het Fonds Samenlevingsinitiatieven.
Vraag
1.
Is het college op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. het Fonds
Samenlevingsinitiatieven? Hoeveel wordt hier tot nu toe gebruik van gemaakt? In
deze moeilijke Coronatijd kan dit fonds waardevolle activiteiten vanuit de
samenleving ondersteunen.
2.
Valt het geld dat jaarlijks beschikbaar is, vrij aan het eind van het jaar 2020? Wij
begrijpen dat dit normaal gesproken het geval is, Wij hebben hier namelijk als raad
geen zicht op.
3.
Er is door de raad een motie aangenomen om tijdens Corona sportclubs en
verenigingen zo veel als mogelijk te ondersteunen. Mogen wij ervanuit gaan dat dit
ook in de breedte geldt voor waardevolle initiatieven zoals die vallen onder het Fonds
Samenlevingsinitiatieven na goedkeuring van de Toetsingscommissie van het Fonds.
4.
Is het college bereid om in het licht van bovenstaande vragen actief een oproep te
doen aan de samenleving in het kader van de coronapandemie en te wijzen op de
mogelijkheden van het Fonds Samenlevingsinitiatieven en te ondersteunen daar
waar nodig om dit proces goed te laten lopen? Wij hebben het vermoeden dat dit bij
lang niet iedereen bekend is en er dus geen of weinig beroep gedaan wordt op het
Fonds.
5.
Wil het college in overleg treden met de Toetsingscommissie van het Fonds
Samenlevingsinitiatieven om e.e.a. snel te activeren.
Antwoord
Het college is op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot het Fonds en
onderstreept de urgentie om maatschappelijke organisaties in Leusden die door het
Coronavirus financieel zwaar zijn getroffen zo veel als mogelijk te ondersteunen. Hiervoor is
ook de Regeling Corona Continuïteitsbijdrage ingesteld en is in 2020 al een aantal
organisaties financieel ondersteund.
Hoe zeer wij uw intentie begrijpen om de komende periode extra te wijzen op de
mogelijkheden vanuit het fonds, zien wij dat u met dit middel niet bereikt wat u graag wilt.
Zaaknummer: L260449

Dit heeft te maken met de wijziging van de criteria van het Fonds Samenlevingsinitiatieven in
2019. Het fonds is vooral bedoeld als ondersteuning om saamhorigheid/sociale samenhang
te bevorderen en een bruisender Leusden te krijgen door meer culturele en sportieve
activiteiten te ondersteunen. Dan gaat het om activiteiten die of een groot bereik hebben
denk aan een Avond4daagse of om eenmalige activiteiten op buurtniveau. Veel van deze
activiteiten zijn juist door de Coronamaatregelen niet doorgegaan en enkele zijn uitgesteld
naar 2021. Een aantal activiteiten is coronaproof uitgevoerd. Helaas is de verwachting dat
we ook in de eerste maanden van 2021 nog te maken krijgen met Coronamaatregelen en
organisaties door regelgeving beperkt zijn.
Zoals in de brief wordt gesteld, betekent dat er inderdaad een deel van het budget niet is
ingezet. Het college gaat in december in gesprek met de Toetsingscommissie van het Fonds
en onderzoekt hoe we het batig saldo 2020, volgend jaar in kunnen zetten voor de
organisaties die door de Coronamaatregelen in 2021 (opnieuw) in financiële problemen
komen of in 2020 zijn geraakt. Dit door bijvoorbeeld het saldo toe te voegen aan het budget
dat bestemd is voor de Regeling Corona Continuíteitsbijdrage. We verwachten begin 2021
met een concreet voorstel te komen.
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