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Informatienota Jaarrapportage Maatschappelijke Agenda 2020 - Informatienota

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Dirk Heijkoop, burgemeester; mevrouw Trudy Baggerman, wethouder; de heer Theo
Boerman, wethouder; de heer Jan Nederveen, wethouder; mevrouw Sonja van der Stel, locosecretaris

Inhoud
Inleiding
Tweemaal per jaar doet StuwKR8, de penvoerder van de Maatschappelijke Agenda HardinxveldGiessendam (MAG), verslag van de uitvoering van de MAG. Deze informatienota betreft het
jaarverslag 2020.
Kernboodschap
Ondanks de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen zijn veel activiteiten toch doorgegaan.
Dit gebeurde in een aantal gevallen in aangepaste vorm. Ook is een aantal activiteiten opgezet met
als doel mensen in coronatijd te ondersteunen. In 2020 zijn in totaal 58 aanvragen ingediend. Dit zijn
er 20 minder dan in 2019.
Er is in 2020 een behoorlijk aantal nieuwe initiatieven ontplooid. Bij veel hiervan gaat het om een
samenwerking tussen verschillende MAG-partners. Een kleine greep:
Taal en participatie; nieuw aanbod voor statushouders die vanaf 2018 in de gemeente wonen, niet of
nauwelijks deelnemen aan bestaande activiteiten en/of meer ondersteuning nodig hebben bij
inburgering.
Coronahulp; de Coronahulplijn brengt mensen met een vraag en vrijwilligers bij elkaar, er worden
belmaatjes gekoppeld, informatieve vragen beantwoord en, indien nodig worden mensen doorgeleid
naar de GGD.
Servanda heeft een digitaal YouTube kanaal opgezet waar van alles te beleven is voor onder andere
mantelzorgers. Er worden workshops gegeven, informatie verstrekt en bijvoorbeeld digitale
wandelingen gemaakt. Ook kunnen mantelzorgers elkaar digitaal ontmoeten.
Café de Buurman en de Buurtkamer hebben de handen ineen geslagen; vrijwilligers van beide partijen
werken samen om mensen te ontvangen in de Buurtkamer. Dit heeft ook weer nieuwe vrijwilligers
opgeleverd. Deze samenwerking blijft, naar verwachting, ook na corona voortduren.
In 2020 is een totaal bedrag van € 1.169.845 uitbetaald aan MAG-initiatieven. Dat betekent een
onderbesteding van € 160.450. Dit bedrag gaat terug naar de gemeente.
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Consequenties
N.v.t.
Vervolg
Op 16 september wordt deze jaarrapportage aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief aan College van Burgemeester en Wethouders 020621 jaarrapportage
2020.docx
2. Jaarrapportage Stuwkr8 2020.pdf
Aldus besloten in bovenvermelde vergadering,
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