Schriftelijke vragen
Reg. Nr. 2020-02
Datum:
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum beantwoording:
Behandeld in college van:

8-5-2020
CU/SGP
College B&W
Subsidie Provincie Acute Hulp

(in te vullen door de griffie)
(in te vullen door de aanvrager)
(in te vullen door de aanvrager)
(in te vullen door organisatie)
(in te vullen door organisatie)

Toelichting
De Provincie Gelderland stelt meer geld beschikbaar voor acute hulp aan gemeenten. Eerder wilden
Gedeputeerde Staten al € 5 miljoen vrijmaken, maar op 22 april 2020 gingen Provinciale Staten
akkoord met het voorstel er nog eens € 5 miljoen aan toe te voegen. In totaal is er daarmee € 10
miljoen beschikbaar voor de acute hulpvragen.
Voor een deel betreft de ondersteuning noodhulp, voor een deel ook een langere agenda met
bestaande regelingen.
Overigens gaat niet al het geld naar de gemeenten. Via twee regelingen is er ook geld beschikbaar
voor kleinschalige initiatieven om de leefbaarheid te stimuleren; en voor cultuur, sport, dorpshuizen
en recreatie en toerisme.
Vragen:
1. Heeft het College actie ondernomen om deze ondersteuning ten behoeve van de gemeente
Heerde te benutten?
2. Zo nee, wil het College deze actie dan uitzetten?
3. Zo ja, om welk bedrag gaat het voor wat betreft de Gemeente Heerde en hoe denkt het
College deze middelen in te zetten?
4. Niet al het geld gaat naar de gemeenten. Via twee regelingen is er ook geld beschikbaar voor
kleinschalige initiatieven voor cultuur, sport, dorpshuizen en toerisme. Pakt het College de
regierol zodat ook deze gelden benut kunnen worden ten behoeve van onze burgers?
5. Zo nee, wil het College deze actie dan uitzetten?
6. Zo ja, met welke partners wordt samengewerkt?
7. Hoe neemt het College de Raad mee in de besteding van deze gelden? Mag de Raad ook
meebeslissen waar het geld aan wordt uitgegeven?

Namens de fracties van:
CU/SGP
Gert van der Rhee

Antwoord
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen.
1. Ja, de provinciale middelen zijn aangevraagd en ontvangen.
2. n.v.t.
3. Tot dusverre heeft de gemeente vanuit het provinciale steunpakket Covid-19 een bedrag van
€52.600,-- ontvangen. Vooralsnog zijn deze middelen aangewend als algemeen dekkingsmiddel voor
de corona gerelateerde kosten die de gemeente tot dusverre gemaakt heeft.
4. Wij nemen zeker de regierol. Wij hebben de cultuurpartners geattendeerd op de beschikbare
mogelijkheden. Ook zijn we voortdurend in gesprek met onze partners om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn.
5. n.v.t.
6. Wij hebben regelmatig contact met Cultuur Oost en de provincie Gelderland. Cultuur Oost heeft
een inventarisatie gehouden van mogelijke knelpunten en deze overgedragen aan de provincie. Via
het erfgoedpact, waaraan we deelnemen samen met acht andere gemeenten op de Veluwe, zijn we
in gesprek met de provincie en Cultuur Oost. Ook loopt er een onderzoek voor een aanvullend
corona-noodpakket van de provincie waaraan wij een bijdrage hebben geleverd. Cultuur oost is de
gesprekspartner in dit onderzoek.
7. Zoals op 12 mei jl. in het fractievoorzittersoverleg is aangegeven houden wij de corona
gerelateerde lasten apart bij (extra kosten en gederfde inkomsten). Dit met het oogmerk om
desgevraagd transparant het financieel effect voor onze gemeente te kunnen overleggen. Wij gaan
er vooralsnog van uit dat het rijk gemeenten tegemoet komt en deze extra lasten gaat
compenseren.
Wij zullen de raad periodiek op de hoogte houden van de ontwikkeling van deze lasten, alsook de
mate waarin deze lasten worden gecompenseerd. Mocht onverhoopt blijken dat de lasten niet
volledig gecompenseerd worden, dan zullen wij in overleg met uw raad bezien op welke wijze de
resterende lasten moeten worden gedekt.
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