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Ingekomen stuk &
Behandelend ambtenaar

Vraagsteller &
Fractie

Vraag Antwoord

02. Coronasteun 2e helft 2021 via algemene uitkering voor
      cultuur / H. den Dulk

P. van Schaik
GBW

Hoeveel Coronasteun is er voor de 
Gemeente Woudenberg beschikbaar 
gesteld?

Bij een eerdere gelegenheid is hierover 
reeds geïnformeerd. Voor cultuur is via de 
Algemene Uitkering € 56.546,- 
beschikbaar gesteld.

Zijn er reeds bestedingen gedaan vanuit 
dit fonds? Zo ja, kan hier inzicht in worden 
gegeven? Zo niet, is er al een plan 
gemaakt hoe de gelden uit het fonds 
worden besteed?

Er is tot nu toe een totaalbedrag 
van € 5.177,50 besteed. Na de start van 
de regeling is in december vorig jaar 
opnieuw een uitvraag gedaan, waar geen 
aanvragen uit zijn gekomen.

02. Coronasteun 2e helft 2021 via algemene uitkering voor
      cultuur / H. den Dulk

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Kunt u ons inzicht geven in de besteding 
van de gelden die in 2020 en 2021 t.b.v. 
cultuur zijn ontvangen?

Voor cultuur is via de Algemene Uitkering 
€ 56.546,- ontvangen.

06. Lbr. VNG 21/083 Versterking gemeentelijke dienst-
      verlening n.a.v. de parlementaire ondervragingscommissie
      Kinderopvang / R. Lammers / M. van Eersel

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Hoe worden de toegekende POK middelen 
ingezet? (Opm.: Overigens lijken deze 
middelen nogal beperkt t.o.v. de 
genoemde acht actielijnen.)

Er zijn acht actielijnen;

1. Digitale overheid
2. Rechtsbescherming
3. Versterken leervermogen aanpak 

kwetsbare wijken
4. Versterking wijkteams
5. Integraal werken in het sociaal 

domein
6. Toekomstscenario Kind- en 

gezinsbescherming
7. (Hoog) risicovol verward gedrag

Gemeentelijk ondersteunings-
programma



Ingekomen stuk &
Behandelend ambtenaar

Vraagsteller &
Fractie

Vraag Antwoord

De komende periode zal worden 
onderzocht op welke van deze 8 actielijnen 
Woudenberg  verbetering behoeft.

16. Brief Jeugdfonds Sport & Cultuur / B. van Burgsteden P. van Schaik
GBW

In de provincie Utrecht zijn 17 gemeenten 
aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur. Is de gemeente Woudenberg 
reeds aangesloten bij dit fonds? 

De gemeente Woudenberg is niet 
aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur.

Zo niet, ziet de gemeente wel de 
voordelen in om zich aan te sluiten bij het 
Jeugdfonds en is de gemeente 
voornemens om zich hier ook bij aan te 
sluiten?

Recentelijk is besloten om niet te gaan 
samenwerken. Wij hebben goede en 
vergelijkbare regelingen, met als voordeel 
o.a. dat gezinnen met kinderen en 
volwassenen bij dezelfde instantie (de 
gemeente) kunnen aanvragen. Het blijft 
een heroverweging om in de toekomst wel 
aan te sluiten.


