
Bijlage 1 bij collegevoorstel L273427

Invulling Coronapakket
o.b.v. prioritering binnen de paketten

Interventie doelgroep beoogd effect budget type budget
Alle inwoners

1 plaatsen fitness toestellen in de buitenruimte (hoek 

Postlaan/GroeneZoom)

jongeren+volwassenen in de 

buitenruimte

betere fysieke (en daardoor mentale) conditie € 12.500,00 raming met bandbreedte 10-15.000

subtotaal € 12.500,00

Minima

1 Vouchers / bijdrage voor Leusdense sportverenigingen 

voor Leusdense minima; waarbij inwoner deel zelf 

betaald, gemeente deel betaald en sportschool een 

kleine korting geeft. 

Minima (18+) - ondernemers - 

sportverenigingen

Stimuleren van bewegen, financiële steun sportsector 

in Leusden

 €                                               40.000,00 bijdrage: € 100 per voucher. Max. 350 

vouchers. Bedrag  incl. uitvoeringskosten

subtotaal 40.000,00€                                               

Ondernemers

1 Info opnemen over huurrechten voor ondernemers op 

website (vb Amsterdam)

Ondernemers Informatie verstrekken en ondernemers wijzen op 

kansen om te overleven. 

€ 0,00 0,-

1 Bijdragen aan promotie en aankleding winkelcentra, 

waaronder ook opstarten campagne 'met open armen' 

zodra horeca en winkels weer opengaan.

Detailhandel & Horeca Consumenten van afhaal en online terugwinnen in 

winkels en horecagelegenheden

€ 3.500,00 vastgesteld bedrag. Toezegging is al gedaan 

en opdracht al verstrekt

1 Geen precario heffen voor terrassen in 2021. Horeca Tegemoetkoming in kosten na derving inkomsten 

door langdurige sluiting horecagelegenheden en 

terrassen

 €                                               15.000,00 vast bedrag

1 Organiseren van een digitale webinar met 

breakoutrooms om  ondernemers te faciliteren in het 

delen van ervaringen en leren van elkaar in deze 

coronatijd (hoe doen anderen het, regelingen en 

kansen; hoe verder na Corona? Met de uitnodiging 

kan onderstreept worden dat de gemeente de 

ondernemers in beeld heeft en wil ondersteunen

MKB Versterken verbinding / saamhorigheid / vergroten 

overlevingskansen en groeipotentie, schakelen in 

Coronatijd

15.000,00€                                                raming budget

Budget beschikbaar stellen voor schrijnende gevallen 

als gevolg van Corona gericht op het bieden van 

maatwerk, zoals gesprekken, een steuntje in de rug, 

net dat ene kleine probleem kunnen oplossen voor 

een ondernemer. De voorwaarden en maximale 

bijdrage moeten nog worden bepaald. 

Ondernemers die in de mazen van 

de regelingen vallen

Iets betekenen voor die ondernemers die agv van 

corona in een penibele situatie zitten en bij gebrek 

aan een passende regeling of maatregel tussen de wal 

en het schip dreigen te belanden, met alle langdurige 

consequenties vandien.

 €                                               25.000,00 raming budget 
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Bijdrage aan initiatief winkeliers om Leusdens 

Monopolyspel te ontwikkelen waavoor consumenten 

kunnen sparen en tegen een gereduceerd tarief 

kunnen kopen

detailhandel Stimuleren van lokaal kopen en daarmee 

ondersteunen van (kleine) winkeliers. 

 €                                                 2.500,00 vaste bijdrage aan totale kosten van € 

20.000

subtotaal € 61.000,00

Jeugd en jongeren

1 Hier ben ik - extra interventies gericht op mentaal 

welzijn jeugd 4 – 12 jr

Jeugd 8 - 12 jaar Weerbaarheid en mentaal welzijn verhogen en de 

schade van corona op het mentaal welzijn van jeugd 

te beperken.

€ 6.000 vast bedrag voor 2 extra cursussen 

Get Stronger training - als extra interventie gericht op 

mentaal welzijn jeugd 13 - 17 jr. Nu uitgegaan van 2 

extra trainingen van 2.000 euro per training van 6 - 9 

jongeren.

Jeugd 13 - 17 jr De schade van corona op het mentaal welzijn van 

jeugd te beperken. Voorkomen dat deze jongeren 

doorstromen naar geïndiceerde jeugdhulp.

6.000,00€                                                  vast bedrag voor 2 extra cursussen 

Extra inzet POH-GGZ / SOH-GGZ op basis van signalen 

van jongeren met mentale problematiek(en) (met 

nadruk op normaliseren)

Jeugd 12 - 21 jr De oplopende zorgvragen mentale gezondheid in met 

name de leeftijd 12 – 17 jaar op te vangen.

 €                                                 8.500,00 extra ondersteuning van ca. 20 jongeren

Subtotaal € 20.500

(Kwetsbare) ouderen en mensen met een beperking

1 Maatjesproject voor volwassenen met GGZ 

achtergrond 

Volwassenen met GGZ achtergrond Mensen met GGZ achtergrond die als gevolg van 

Corona in een sociaal isolement zijn gekomen hieruit  

halen door dagstructuur en dagelijkse activiteiten te 

bieden (zoals inloop, sport/ bewegen)

16.000,00€                                                vast bedrag t.b.v. ca. 16 matches

Een extra budget voor de wijkkamers voor kopjes 

koffie/ruimte zodat de eigen bijdrage komt te 

vervallen en zo ontmoeting en sociale cohesie 

gestimuleerd wordt

(kwetsbare) ouderen en mensen 

met een beperking (GGz)

Verminderen eenzaamheid, stimuleren van sociale 

cohesie, ontmoeting en mentale weerbaarheid bij de 

ontvanger en omzet/inkomensondersteuning 

wijkkamers

 €                                               10.000,00 1.500-2.000 euro per 

buurt/wijkpunt/wijkkamer met € 10.000 als 

maximum

Een bedrag voor ANWB automaatje zodat mensen 

elkaar ook fysiek kunnen gaan ontmoeten

Niet zelfstandig mobiele 

Leusdenaren: (kwetsbare) ouderen 

en mensen met een beperking

Verminderen eenzaamheid, stimuleren van 

ontmoeting/sociale cohesie. Door Corona zjn mensen 

(verder) in een sociaal isolement gekomen. Stimuleren 

en activeren van ontmoeten is daarom belangrijk

10.000,00€                                                 € 10.000 euro totaal. Te denken valt aan 

5000 euro per ANWB Automaatje (Leusden 

en Achterveld). Kosten zijn normaal 30 cent 

per km enkele reis: verwachting is dan 

ongeveer 1000 ritten van nieuwe clienten 

subtotaal 36.000,00€                                               
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Senioren

Maatjesproject  voor mensen met dementie 

continueren/ uitbreiden. Ontlasting van de 

mantelzorgers en mensen met dementie in beweging 

houden 

Mensen met dementie en 

mantelzorgers 

Clienten en mantelzorgers die door Corona (verder) in 

een sociaal isolement zijn gekomen, ondersteunen, er 

uithalen en activeren.  

10.000 Coordinatieuren Lariks € 10.000,- voor het 

komende half jaar. 4 uur per week- 8- 10 

matches per jaar

GALM interventie met als doel om 60+-ers (weer 

opnieuw) meer te laten bewegen/sporten

60+-ers Door Corona zijn 60+ers minder gaan bewegen of 

daar zelfs mee gestoprt. Daarnaast zijn er ouderen die 

te weinig  bewegen. Doel is deze groepen te 

stimuleren (weer) meer te laten bewegen

3.000 Het totale benodigde budget is € 7.000. 

Vanuit het sport- en beweegakkoord en 

Leefstijlakkoord kan € 4.000 van het 

benodigde bedrag worden gedekt. 

subtotaal 13.000,00€                                               

Cultuur

Breed Cultuurprogramma alle inwoners diverse aanbieders van culuur onder de coördinatie 

van Fort33 verzorgen in de zomervakantie op diverse 

plekken in Leusden cultuuraanbod

€ 32.000

Cultuurweekend 'weer uit in Leusden' alle inwoners In november gedurende meerdere dagen met 

Stichting Opera Leusden (m.m.v. lokale culturele 

organisaties), Stichting Bach en Stichting 

Valleiconcerten

Opera   € 30.000;                                                 

St. Valleiconcerten € 5.000;                                               

St. Bach € 6.300

Jazz festival alle inwoners Stichting Jazz organiseert Jazz festival in september op 

diverse locaties

€ 15.000

subtotaal € 80.000

de benodigde bijdrage wordt in totaal op € 

93.000 (incl. post onvoorzien) geraamd. € 

13.000 daarvan wordt aangevraagd via het 

Fonds Samenlevingsinitiatieven

Vrij beschikbare ruimte 22.000,00€                                               

Totaal 285.000,00€                                


