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Corona en de beperkende maatregelen om met elkaar in contact te blijven hebben
impact gehad op de Haarlemse bevolking, met name op de kwetsbare inwoners.
Vanuit het rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld om de gevolgen van corona op
de inwoners te verzachten. Specifiek worden drie onderwerpen genoemd:
- Bestrijding eenzaamheid;
- Bevorderen gezonde leefstijl en
- Ondersteunen van kwetsbare inwoners.
Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie
Nvt
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Het uitvoeringsplan Voorstel besteding rijksmiddelen ter bestrijding van de
gevolgen van corona op eenzaamheid, gezonde leefstijl en kwetsbare inwoners
vast te stellen
2. Van het door het rijk beschikbaar gestelde bedrag aan coronacompensatie
hiervoor maximaal € 342.660 beschikbaar te stellen, waarvan €18.000 aan
zelforganisaties onder voorbehoud van vaststelling van de
Voortgangsrapportage door de raad.
de secretaris,
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1. Inleiding
Corona en de beperkende maatregelen om met elkaar in contact te blijven hebben impact gehad op
de Haarlemse bevolking. De mogelijkheden om met elkaar in contact te zijn namen af, net als de
mogelijkheid om te sporten en deel te nemen aan georganiseerde activiteiten. Inwoners zijn zich
hierdoor eenzamer gaan voelen en ee groot aantal heeft moeite gehad om een gezonde leefstijl te
blijven volgen. Dit geldt met name voor de meest kwetsbare inwoners.
Een aantal doelstellingen die de gemeente heeft om haar kwetsbaardere inwoners te ondersteunen
op deze gebieden kon dan ook niet worden gerealiseerd.
Het rijk heeft in dit kader middelen beschikbaar gesteld, bedoeld om te worden ingezet om
kwetsbare inwoners te ondersteunen, de gevolgen van eenzaamheid te verzachten en een gezonde
leefstijl te bevorderen. In de Voortgangsrapportage 2021 wordt besloten over het beschikbaar
stellen van deze middelen. Om direct tot uitvoering over te kunnen gaan leggen we nu vast de
activiteiten ter besluitvorming voor aan het college.
In de Kadernota 2022 heeft het college de raad voorgesteld middelen ter beschikking te stellen voor
een herstelpakket na de coronacrisis. Deze middelen worden aangewend om een extra impuls te
kunnen geven aan bestaande maatregelen of in te zetten voor nieuwe maatregelen die kunnen
bijdragen aan het herstel van de Haarlemse samenleving. Daarbij is aangetekend dat in eerste
instantie zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van externe financieringsbronnen, zoals
aanvullende rijksmiddelen (zoals met voorliggende collegebesluit wordt gedaan). Pas als er geen
aanvullende financieringsbronnen beschikbaar zijn, zal een eventuele aanvulling of extra impuls
vanuit het budget voor herstelpakket worden overwogen. Onderliggend voorstel is in lijn met deze
uitgangspunten aangaande het herstelbeleid.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. Het uitvoeringsplan Voorstel besteding rijksmiddelen ter bestrijding van de gevolgen van
corona op eenzaamheid, gezonde leefstijl en kwetsbare inwoners vast te stellen
2. Van het door het rijk beschikbaar gestelde bedrag aan coronacompensatie hiervoor
maximaal € 342.660 beschikbaar te stellen, waarvan €18.000 aan zelforganisaties onder
voorbehoud van vaststelling van de Voortgangsrapportage door de raad.
3. Beoogd resultaat
Met het uitvoeren van de projecten en activiteiten genoemd in het bijgevoegde bestedingsvoorstel
wordt in lijn met de ambities van het college een stevige bijdrage geleverd aan het voorkomen en
verminderen van eenzaamheid, wordt een gezonde leefstijl bevorderd en worden kwetsbare
inwoners ondersteund in hun dagelijks leven.

Kenmerk: 2021/340153

2/4

4. Argumenten
1. Met de keuze voor deze projecten, uitgevoerd door in het bestedingsvoorstel genoemde
organisaties worden veel kwetsbare inwoners bereikt en kan er snel worden gestart
In Haarlem zijn veel organisaties dagelijks actief om kwetsbare inwoners te ondersteunen.
Nadat bekend is gemaakt dat het rijk gemeenten extra middelen toe zou kennen om de gevolgen van
corona op eenzaamheid, de gezonde leefstijl en kwetsbaarheid zoveel mogelijk te beperken zijn er
voorstellen ingediend om de verschillende doelgroepen te ondersteunen. Deze staan uiteengezet in
het uitvoeringsplan en zijn gericht op eenzaamheidsbestrijding ten gevolge van corona,
ondersteuning van kwetsbare inwoners en gezonde leefstijl.
Vrijwel alle activiteiten worden door de aanvrager uitgevoerd in samenwerking met andere
organisaties, waaronder zelforganisaties. Ook worden bij veel projecten vrijwilligers en
buurtbewoners betrokken. Dit is in lijn met de ambitie van het college om organisaties samen te
laten werken, ook met zelforganisaties.
2. De voorstellen ter bevordering van een gezonde leefstijl worden gefinancierd uit
Rijksmiddelen ter bevordering van gezonde leefstijl en bewegen
Het rijk heeft meerdere budgetten beschikbaar gesteld voor Corona herstel. Hieronder ook een
budget ter bevordering van een gezonde leefstijl. (Zie ook Handreiking extra inzet gezonde leefstijl en
bewegen | VNG). Deze middelen worden uitgekeerd middels een specifieke regeling (Specifieke
uitkering stimulering sport). De voorstellen die zijn ingediend op het thema gezonde leefstijl worden
opgenomen in het bestedingsvoorstel voor het budget gezonde leefstijl en bewegen.
3. Voor de route via collegebesluit is gekozen om al in de zomerperiode te kunnen starten met
het uitvoeren van de activiteiten
De problemen die door de beperkende maatregelen bij de Haarlemse inwoners zijn ontstaan of
verergerd verdienen een goede en snelle aanpak en de organisaties zijn klaar om de ingediende
plannen uit te gaan voeren. Wanneer de raad de middelen bij behandeling van de
Voortgangsrapportage daarvoor beschikbaar stelt, geeft het college met dit collegebesluit uitvoering
aan het voorstel op pagina 41 van de Voortgangsrapportage 2021.
5. Risico’s en kanttekeningen
Er zijn geen risico’s verbonden aan dit besluit.
6. Uitvoering
Na instemming met besteding van de middelen conform het bestedingsvoorstel in de bijlage zullen
de betrokken organisaties zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd, waarna zij – na besluitvorming
over de Voortgangsrapportage 2021 - van start kunnen gaan met de activiteiten. Hen zal worden
gevraagd een terugkoppeling te geven over de resultaten van de activiteiten.
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7. Bijlage
1. Voorstel besteding rijksmiddelen ter bestrijding van de gevolgen van corona op eenzaamheid,
gezonde leefstijl en kwetsbare inwoners
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