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Onderwerp: rib voortgang coronafonds eerste tranche - juli 2021 

Geachte leden van de raad, 

In navolging van onze brief van 23 juni j. stellen wij u hierbij op de hoogte van de 

voortgang van het coronafonds eerste tranche. 

Het bestedingsvoorstel terzake het totale bedrag ad 885k waarover uw raad 18 maart |. 

besloot, zag op 15 maatregelen. Op zes van de maatregelen gaf uw raad aanwijzingen 

om mee te nemen in de uitwerking. Te weten: 

- maatregel 2: Herstelsteun gemeenschapshuizen; 

- maatregel 3: Subsidieregeling Verenigt U; 

- maatregel 4: Kunst in Eijsden-Margraten (KIEM); 

- maatregel 5: Structurele Kunsteducatie Eijsden-Margraten (SKEM); 

- maatregel 11: Beweegvoorzieningen buitenruimte; en 

- maatregel 13: Plan ondernemers. 

  

   

Over de maatregelen 2 en 3 is in de raadsinformatiebrief van 23 juni jl. aangegeven op 

welke manier uw aanwijzingen zijn verwerkt. Maatregel 2 (de herstelsteun voor 

gemeenschapshuizen) was toen afgehandeld. Inmiddels is ook maatregel 3 (de 

Subsidieregeling Verenigt u - eerste tranche) afgehandeld. 

Voor de invulling van maatregel 11 koos uw raad tijdens uw vergadering van 13 juli |. 

voor de mobiele SportContrainer. Ter invulling van de 5k die n.a.v. uw raadsbesluit van 

18 maart j. ingezet kon worden voor een maatregel gericht op eenzaamheid van 

ongeorganiseerde burgers, ging uw raad akkoord met Project De Reiziger met verbreding 

van de doelgroep naar anderstaligen en geïnteresseerde alleenstaande ouderen. 

Met deze brief informeren wij u over; 

1. De totale uitgaven tot nu toe; 

2. De eindstand van de subsidieregeling Verenigt u eerste tranche; 

3. De uitwerking van de maatregelen 4, 5 en 13; en 

4.  Hoe we willen komen tot de uitwerking van maatregel 15 (Herdenken) 
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1. Financieel overzicht 

In de Notitie besteding coronafonds, waar uw raad 18 maart l. mee akkoord ging, zijn de 

15 maatregelen onderverdeeld over 3 pijlers; Herstel, Hervormen en Verbinden. 

Onderstaand overzicht laat zien hoeveel van het totale budget ad afgerond 885k tot nu 

toe verdeeld over de 3 pijlers is besteed. In Q3 en Q4 2021 start de uitvoering van een 

groot deel van de andere maatregelen van de pijler Hervormen. 

  

  

  

  

  

  

Pijler Toegekend [ Besteed _ toelichting 

Herstel 212.631 _ | 105.00 Herstelsteun gemeenschapshuizen uitgevoerd 

Hervormen | 588.500 _|178.256 _ | 0.m. 1 tranche subsidieregeling 

Verbinden | 83.750 52.704 Communicatie en Platform Verenigt u 

Totaal 884.881 | 230.960       
  

2. Eindstand subsidieregeling Verenigt u eerste tranche 

De aanvraagtermijn voor subsidie op grond van de Subsidieregeling Verenigt u liep tot 1 

julijl. Er zijn n totaal 140 aanvragen ingediend waarvan 117 aanvragen zijn 

goedgekeurd en 23 zijn afgewezen. 105 gesubsidieerde verenigingen hebben een 

aanvraag ingediend. Dit is ongeveer de helft van het totaal aantal gesubsidieerde 

verenigingen. Alle beschikkingen zijn verzonden. 

Van het totaalbedrag (subsidieplafond ad € 295Kk) is € 167,5k aan subsidie verleend. Er 

resteert dus nog een bedrag van € 127,5k. 

Wij overwegen dan ook of het zin heeft om nog een tijdvak voor deze subsidieregeling 

open te stellen (bijvoorbeeld in de maanden oktober, november, december 2021). Zo ja, 

dan informeren wij uw raad hierover begin Q3. 

3. Uitwerking maatregelen 4, 5 en 13 

. Verbreding doelgroep KIEM (maatregel 4) 

Kunst in Eijsden-Margraten (KIEM) is een verbindend, ondersteunend en promotend 

initiatief voor kunstenaars en cultuurmakers van de gemeente Eijsden-Margraten. De 

doelstelling van dit project is om de kunst- en cultuursector van de gemeente Eijsden- 

Margraten duurzaam zichtbaarder te maken, te verbinden met de inwoners van de 

gemeente en zodoende te versterken. Bij besluit van 18 maart jl. gaf uw raad mee dat 

deze maatregel in de uitwerking verbreed zou moeten om voor een grote groep in de 

samenleving te fungeren. Hierbij geven wij aan op welke manier deze maatregel in de 

uitwerking wordt verbreed. 

Voor KIEM zal een adviescommissie worden samengesteld met inwoners van de 

gemeente. De adviescommissie is leidend met betrekking tot de te ontwikkelen KIEM 

tools en KIEM activiteiten. De leden van de commissie zijn de ambassadeurs van het 

project en hebben een eigen netwerk dat via deze samenwerking aangesproken zal 

worden. Door deze werkwijze wordt voor KIEM en de activiteiten binnen dit project een 

breed draagvlak gecreëerd. 

  



Het programma zal in nauwe samenwerking met de burgeradviescommissie worden 

samengesteld. De implementatie wordt begeleid door de buurtcoaches Kunst & Cultuur. 

Samenwerking met derden vloeit voort uit dit traject. 

Parallel aan het opstart traject zal er een Cultuurestafette worden georganiseerd, waarbij 

kunst- en cultuurmakers volgens een bepaald format een artikel over een andere kunst- 

en cultuurmaker schrijven, en zo voort. Deze estafette-teksten worden online 

gepubliceerd. Op deze manier leren mensen in het culturele werkveld elkaar (beter) 

kennen op basis waarvan eventuele samenwerkingen kunnen ontstaan. Ook leren de 

inwoners van de gemeente steeds meer cultuurmakers in eigen gemeente kennen. 

Gedurende de activiteiten zullen er foto's en verslagen worden gemaakt. Deze kunnen 

worden ingezet voor communicatiedoeleinden via de verschillende kanalen van de 

Gemeente Eijsden-Margraten om zodoende het project en de resultaten hiervan 

zichtbaar te maken voor een breed publiek. 

. Verbreding doelgroep SKEM (maatregel 5) 

Maatregel 5 is een aanvulling op het bestaand aanbod van Structurele Kunsteducatie 

Eijsden-Margraten (SKEM) op alle basisscholen in Eijsden-Margraten met; 

- een lesaanbod rondom het thema Duurzaamheid (sustainable development 

goals); en 

- een digitale toolbox voor de vakdocenten en activiteitenbegeleiders van SKEM. 

Bij besluit van 18 maart |. gaf uw raad ook ten aanzien van deze maatregel mee dat deze 

verbreed zou moeten worden om voor een grote groep in de samenleving te fungeren. 

Hierbij geven wij aan op welke manier deze maatrege! in de uitwerking wordt verbreed. 

Vraag aan de kinderen bij het project sustainable development goals is: Hoe kun jj de 

wereld verbeteren ? Van de resultaten van het project volgen exposities in de betreffende 

dorpskernen voor alle inwoners. De presentaties kunnen live zijn en ook digitaal, zodat 

we een zo breed mogelijke doelgroep bereiken. 

. Plan voor alle lokale ondernemers (maatregel 13) 

Maatregel 13 is uitgewerkt tot een plan voor alle lokale ondernemers. Het plan bestaat uit 

2 delen; 

- _ een promotiecampagne 'Ontdek en Proef en Koop Lokaal in Eijsden-Margraten’; 

en 

- _ een betaalvoucher ‘Koop Lokaal' voor elk huishouden te besteden bij horeca en 

mkb binnen de gemeente Eijsden-Margraten. 

De promotiecampagne ‘Ontdek en Proef en Koop Lokaal in Eijsden-Margraten' is gericht 

op alle lokale ondernemers (MKB-breed), dus voor essentiële en niet-essentiële 

aanbieders. Voor deze promotiecampagne is een concept ontwikkeld met bijbehorende 

marketingstij: 

1. Bannieren in dorpskernen met logo en opschrift 

2. Promofilm MKB-Eijsden-Margraten (social media). Er zijn 2 versies: MKB-Breed en 

Vrijetijdssector waaronder Horeca, Dagrecreatie & Verblijf; 

3. PR publicaties (onder andere in De Etalage, Van Harte E-M, website Eijsden- 

Margraten etc.). 



Het idee van de verspreiding van een betaalvoucher ‘Koop Lokaal' komt voort uit onder 

andere participatie met vertegenwoordigers van Horeca Eijsden-Margraten en het 

bestuur van de stichting Ondernemend Eijsden-Margraten. Doelstelling is extra omzet 

voor de lokale ondernemers en vergroting van hun klantenkring. De waarde van de 

voucher is 5 euro. ledere voucher heeft een unieke code en kan maar één keer worden 

ingeleverd bij één van de deelnemende ondernemers in onze gemeente. Voor de 

deelnemende ondernemers zijn er geen bijkomende kosten. Met een smartphone kan de 

ingeleverde voucher gescand worden. Het achterliggende systeem zorgt voor registratie 

en via de gemeente ontvangen ondernemers na afloop van de actie de waarde van de bij 

hen geïnde vouchers. Afhankelijk van de uitvoeringskosten en van de mate waarin van 

de voucher gebruik wordt gemaakt, kan er een beperkte overschrijding plaatsvinden van 

dit betreffende deelbudget (maatregel 13). De komende periode worden de ondernemers 

benaderd om deel te nemen. Verspreiding van de vouchers i voorzien in 

september/oktober 2021. 

4. Participatietraject voor maatregel 15: Herdenken 

De laatste maatregel van het coronafonds eerste tranche is maatregel 15: Herdenken. 

Mede n.a.v. de reacties vanuit uw raad tjdens de beeldvormende vergadering 8 maart j. 

houden wij niet vast aan traditionele vormen van herdenken met een bijeenkomst, of een 

coneert, maar staan wij open voor een andere manier van herdenken. 

Hoe we dat vorm gaan geven willen we bepalen n.a.v. een participatietraject. In juli en 

augustus 2021 wordt de oproep bij ‘verenigt u” geplaatst om binnen de kaders (budget, 

tastbaar, uitvoerbaar in alle kernen, verbinding met alle doelgroepen) ideeën aan te 

dragen. In september wordt deze input verzameld en besproken in het bestuurlijke 

taskforce overleg. Daarna volgt een verdiepingssessie met de indieners van een aantal 

van de ideeën. Uit deze sessie komen maximaal 3 voorstellen die in oktober met het 

college worden besproken. Daarna wordt het gekozen idee uitgevoerd met behulp van de 

burgers. 

Tot slot 

We komen nog maar net uit de derde lockdown en er wordt alweer gevreesd voor een 

vierde golf. Het coronafonds eerste tranche is &&n van de manieren waarmee wij als 

gemeente laten zien dat wij met de gemeenschap mee leven en mee denken. 

Na de zomer verwachten wij u nader te kunnen informeren over de uitwerking van 

maatregel 15 (Herdenken) en mogelijk over een tweede tijdvak voor de subsidieregeling 

Verenigt u. Voor nu wensen wij u, nogmaals, een mooie zomer. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ Locoburgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Mr. J.E.M. Custers 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)


