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Eindrapportage Subsidie Covid-19 Steun Gemeente

Inleiding
Op 16 juni 2020 heeft de gemeente Oude IJsselstreek een subsidie toegekend gekregen
van € 111.431,Deze subsidie is conform 1.1 van de beschikking van de Provincie bedoeld voor Covidmaatregelen op het gebied van :





Het inhuren van medewerkers voor het uitvoeren van vitale functies en/of
Het realiseren van noodopvang voor kwetsbare groepen of kinderen waarvan
ouders in een cruciaal beroep of vitaal proces werkzaam zijn, en/of
Het uitvoeren van activiteiten die tot doel hebben de sociale verbinding te
versterken, en/of
Het verstrekken van een tegemoetkoming aan ondernemingen in de sectoren
cultuur, sport, recreatie en toerisme en aan gemeenschapsvoorzieningen

Conform punt 2.4 van de Provinciale beschikking, geven wij in deze eindrapportage een
inhoudelijk verslag en een totaaloverzicht van de gerealiseerde kosten ten aanzien van
de besteding van de subsidie.
De subsidie was zeer welkom om in de acute fase en een deel van de overbruggingsfase
(extra) maatregelen te kunnen treffen. Deze rapportage geeft een overzicht van wat we
vanaf maart tot op heden hebben gedaan. Het betreft uitdrukkelijk een momentopname.
We zijn (uiteraard) nog niet ‘klaar’. We zitten nog midden in de overbruggingsfase; met
de huidige tweede golf is de verwachting dat deze fase ook nog wel even doorloopt. Onze
maatregelen lopen dan ook door en stellen we waar nodig en mogelijk bij.

Wat hebben we gedaan?
Ruim een half jaar geleden kondigde het kabinet de intelligente lockdown aan vanwege
het coronavirus (Covid-19). Sindsdien houdt het coronavirus ons in zijn greep. Doen wat
nodig is, (proportioneel handelen) en het waarborgen van de legitimiteit van ons
handelen. Dat is wat centraal staat in onze aanpak van de coronacrisis.
Bovendien kenmerkt onze aanpak van de coronacrisis zich door een persoonlijke en
menselijke benadering en communicatie. We verliezen daarbij ‘de bedoeling’ niet uit het
oog. En we zien dat het werkt, voor zover we er invloed op kunnen uitoefenen.

Zo hebben we onze dienstverlening draaiend gehouden, door volledig te gaan werken op
afspraak, telefonisch goed bereikbaar te zijn en de website up-to-date te houden met
informatie. Onze vitale processen (zoals paspoort uitgifte, basisadministratie, behandelen
van aanvragen, leveren van hulp en ondersteuning) zijn doorgegaan. Om de
noodzakelijke digitalisering van onze dienstverlening mogelijk te maken, is Microsoft 365
versneld ingevoerd. Zo konden we vanuit huis digitaal werken en werden overleggen en
bijeenkomsten digitaal mogelijk zodat zowel de vitale processen als onze overige taken
door konden gaan. Hiertoe hebben we extra mensen ingehuurd.
In de communicatie over het virus en de maatregelen focussen we op een persoonlijke
benadering en de menselijke kant. Inhoudelijk volgen we de landelijke richtlijnen. De
burgemeester heeft rechtstreeks gecommuniceerd met alle inwoners via brieven in het
gemeentenieuws, video’s en live chats op facebook. Wethouders en medewerkers (van
onder andere de teams economie, handhaving en vergunningen) hebben veelvuldig
contact gehad met onze inwoners en ondernemers. Om deze extra belasting op
communicatie op te vangen, hebben we tijdelijk extra formatie ingehuurd.
Ook hebben we een aantal beleidsmaatregelen getroffen, waarbij we in onze
overwegingen gekeken hebben naar wat wél kan. Zo hebben we de regels rond
subsidieverstrekkingen versoepeld, om te voorkomen dat subsidiepartijen hun recht op
subsidie zouden verliezen. Evenementen die geraakt werden door de coronacrisis
behielden hun evenementensubsidie. We hebben een noodfonds ingesteld, voor inwoners
(zoals bijvoorbeeld 1-pitters) in acute schrijnende situaties. En we hebben
steunmaatregelen (vooralsnog € 200.000) beschikbaar gesteld voor maatschappelijke
organisaties (verenigingen, stichtingen, buurthuizen). Deze steunmaatregelen lopen door,
aangezien we nog midden in de Corona-crisis zitten; de tweede golf heeft zich
aangediend en zorgt opnieuw voor beperkingen.
Voor een uitgebreidere toelichting wat we als gemeente zien en doen, hebben we de
raadsmemo ‘Half jaar corona’ bijgevoegd.

Wat heeft het gekost?
We hebben in elk geval extra kosten gemaakt voor:


Het inhuren van medewerkers voor het uitvoeren van vitale functies, namelijk
communicatie en informatisering.
o Communicatie € 25.000
o Digitalisering/ automatisering € 95.000



Het verstrekken van een tegemoetkoming aan ondernemingen in de sectoren
cultuur, sport, recreatie en toerisme en aan gemeenschapsvoorzieningen, via de
steunmaatregelen maatschappelijke organisaties. We hebben hiervoor een budget
van (vooralsnog) € 200.000 ter beschikking gesteld.
o Er is inmiddels circa € 60.000 uitgekeerd aan onder andere
muziekverenigingen, schutterijen, EHBO-verenigingen, buurtschapshuizen,
maatschappelijke stichtingen. Wekelijks komen nog nieuwe aanvragen
binnen.

In totaal zijn de al gemaakte kosten € 180.000. Dit is ruim hoger dan de toegekende
subsidie van € 111.431.

Bijlage: Voorwaarden subsidie
Uit: brief Provincie
2.4: Indiening eindrapportage
Dit project valt onder de categorie Arrangement 1 subsidies. Dat houdt in dat u na afloop
van uw project geen aanvraag voor het vaststellen van de subsidie hoeft in te dienen.
Ondanks dat u geen verzoek tot vaststellen van de subsidie hoeft in te dienen, vragen wij
u om uiterlijk op 31 december 2020 een eindrapportage te sturen naar
post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer.
Deze eindrapportage is goedgekeurd door uw College van B&W.
De rapportage bestaat uit:
-Een inhoudelijk verslag (ingaande op de subsidiabele activiteiten)
-Een totaal overzicht van de gerealiseerde kosten. Beiden kunnen kort worden
weergegeven

