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Eijsden-Margraten: _ 6 juli 2022 

Onderwerp: RIB - uitvoering coronafonds Q2 2022 

Geachte leden van de raad, 

Bij raadsbesluit van 18 maart 2021 is ter besteding van het totaal bedrag € 885k 

ingestemd met 15 maatregelen met bijbehorende budgetten. Uitvoering van de 

maatregelen was voorzien in 2021 en 2022. Tussentijds is uw raad in 2021 drie keer 

geïnformeerd over de voortang. 

Bij brief van 17 februari jl. verzocht de burgemeester u om instemming met onttrekking 

van middelen uit het coronafonds voor een eenmalige subsidie aan gesubsidieerde 

carnavalsverenigingen 

Dit is de eerste raadsinformatie brief over de voortang van het coronafonds van dit jaar. 

Sinds de laatste raadinformatiebrief heeft de focus gelegen op het tweede 

aanvraagtijdvak van de subsidieregeling Verenigt u en de eenmalige subsidie aan 

gesubsidieerde carnavalsverenigingen. Na afronding van beide subsidietrajecten 

informeren wij u hierbij over de eindstanden. 

De activiteiten waarvoor subsidie op grond van de subsidieregeling Verenigt u is verleend 

hebben allemaal een verbindende werking en een link met één of meer van de thema's 

leefstil, landschap en landbouw, digitalisering en/of duurzaamheid. Als de activiteit 

volgens de aanvraag hieraan voldeed is de subsidie zonder controle, of verantwoording 

achteraf vastgesteld en verstrekt. Dit is conform de Subsidieregeling Verenigt u waar uw 

raad 18 maart 2021 mee instemde. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Subsidieregeling Verenigt u 

Oorspronkelijk beschikbare bedrag: € 295.000 

In totaal 179 aanvragen 

141 aanvragen toegewezen (118 in {° tranche en 25 in 2e tranche) 

e 117 daarvan kregen € 1.250 

e 24 daarvan waren in samenwerking met één/meer andere vrijwiligersorganisatie 

en kregen dus € 2.500 

38 aanvragen zijn afgewezen (25 in 1° tranche en 13 in 2° tranche) 

In totaal is daarmee € 206.250 subsidie verleend op grond van de Subsidieregeling 

Verenigt u. Van het oorspronkelijk beschikbare bedrag resteerde na subsidieverlening op 

grond van de Subsidieregeling Verenigt u nog € 88.750. 

Eenmalige subsidie carnavalsverenigingen 

19 aanvragen, allemaal toegekend 

. 5 jeugdverenigingen kregen € 620 

e 14 carnavalsverenigingen ad € 1.100 

Totaal: € 18.500 

Dit bedrag is in mindering gebracht op het resterende bedrag van de subsidieregeling. 

Daarvan resteert nu dus nog € 88.750 -€ 18.500 = € 70.250 

Uitkijk naar Q3 

De projectgroep is bezig met de invulling van een plan voor herdenken. Momenteel 

worden locatie mogelijkheden, rekening houdend met vergunning technische aspecten, 

onderzocht. Naar aanleiding daarvan volgt een voorstel aan ons college. Na onze 

besluitvorming informeren wij uw raad hierover. 

De overige nog lopende maatregelen worden naar verwachting in 2022 afgerond. 

Eind 2022 zal blijken hoeveel van het totale budget is besteed. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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