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Geachte leden van de raad,

Dit is onze derde informatiebrief over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen
ter besteding van het coronafonds. De afgelopen periode, sinds de raadsinformatiebrief
van eind juli jl, heeft de focus van het project gelegen bij:
1. de Koop lokaal vouchers;

2. het tweede aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling Verenigt u;
3. de plaatsing van de Sportcontrainer; en
4. het participatietraject om te komen tot de uitwerking van een plan voor herdenken.
Hierna lichten wij dit verder toe en informeren wij u over de totale uitgaven tot nu toe.
1.

_

De Koop lokaal vouchers

In onze vorige raadsinformatiebrief lichtten wij toe dat maatregel 13 s uitgewerkt tot een
plan voor alle ondernemers dat bestaat uit 2 delen: een promotiecampagne ‘Ontdek
Proef en Koop Lokaal en een betaalvoucher 'Koop Lokaal'. Beide delen zijn qua
uitvoering ingezet. De uitvoering van de betaalvoucher is afgerond. De vouchers zijn voor
ruim 51% geïnd. Dat komt neer op een besteding (inclusief drukwerk en bezorging etc.)
van ca 40k. De uitvoering van de promotiecampagne loopt door tot n 2022. Na afronding

daarvan wordt duidelijk hoeveel van de 60k voor maatrege! 13 is besteed.
2.
_ Tweede aanvraagtijdvak subsidieregeling Verenigt u
Na uitvoering van het eerste aanvraagtijdvak (van mei-juni ) resteerde er van het totale
subsidiebedrag van 295k nog 127,5k. In onze vorige raadsinformatiebrief gaven wij aan
dat daarom de opening van een tweede tijdvak in overweging werd genomen. Dat

hebben wij gedaan. Het tweede aanvraagtijdvak ging in op 15 oktober j. en loopt tot 1
december a.s. Het is bedoeld voor vrijwilligersorganisatie die geen gebruik hebben
gemaakt van het eerste aanvraagtijdvak, of toen geen toekenning hebben gekregen. De
respons is beduidend lager dan in de eerste ronde. Hierna volgt geen volgend
aanvraagtijdvak. Begin volgend jaar informeren wij u over de af- en toewijzingen en over
het totale bedrag dat voor maatregel 3 is besteed.

3. _ Plaatsing Sportcontrainer
Op 27 oktober jl is de Sportcontrainer geplaatst op de eerste tijdelijke locatie: het 4° veld
in Margraten. In november is hier een gratis Bootcamp onder professionele begeleiding.
Elke 2 maanden
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staat de Sportcontrainer ergens anders. Komend jaar in de volgende
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kernen: Gronsveld, Mheer, Cadier en Keer,
Eijsden en Sint Geertruid. De Sportcontrainer
is getest op veiligheid en staat op een geschikte ondergrond. Door middel van een QR
code kunnen filmpjes m.b.t. het gebruik worden bekeken. ledereen mag gebruik maken
van de Sportcontrainer. Ideaal om mee te nemen in een rondje rennen.

4. _ Participatietraject voor plan herdenken
Als respons op de oproep voor ideeën voor de manier waarop we de coronapandemie
kunnen herdenken ontvingen wij vier inzendingen. Twee daarvan zijn ideeën voor een
kunstwerk als monument en twee daarvan zijn bezinningsplekken. De projectgroep
organiseert een bijeenkomst met de indieners om tot een gezamenlijk idee te komen. De

volgende raadsinformatiebrief hopen we u daarover nader te kunnen berichten.
5.
Totale uitgaven tot nu toe
In de Notitie besteding coronafonds zijn de 15 maatregelen verdeeld over drie pijers;
Herstel, Hervormen en Verbinden. De maatregelen moeten in 2021 en 2022 worden
uitgevoerd. Onderstaand overzicht laat zien hoeveel van het totale budget ad afgerond

885k d.d. 8 novemberjl. verdeeld over de drie pijlers is uitbetaald en verwerkt in de
financiële

administratie.

Pijler
budget
uitgegeven | toelichting uitgegeven bedragen
Herstel
212.631
_
|105.000 _ | Herstelsteun gemeenschapshuizen
Hervormen
|588.500
_|220.775 _ | Met name Subsidieregeling en vouchers
Verbinden

Totaal

83.750

41.077

384.881 | 366.852

Communicatie en Platform Verenigt u

Er zijn nog openstaande facturen die de volgende maanden van 2021 verwerkt moeten
worden. In de Burap is een inschatting gemaakt van de kosten die in de komende
maanden

nog worden gemaakt en welk bedrag er overgeheveld moet worden naar 2022.

Uitvoering en uitgaven van de overige maatregelen is voorzien in 2022. De
eindafrekening wordt op basis van de laatste financiële verwerkingen in december 2022
opgemaakt.
Tot slot

De 15 maatregelen van het coronafonds zijn begin 2021 tot stand gekomen. Door de

golvende en lang aanhoudende bewegingen van de coronapandemie zijn de inzichten
over de gevolgen ervan veranderlijk. Wij beperken ons bij de uitvoering van het
coronafonds tot de vastgestelde maatregelen. Mede op basis van de resultaten daarvan
kan nut, noodzaak en aanpak opnieuw worden geëvalueerd.
Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
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