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Beste mevrouw Van der Heijden,

In antwoord op uw brief van 3 februari 2020 vindt u hieronder de beantwoording 
van uw schriftelijk gestelde vragen over de afspraken met de Stichting Hart voor 
Haarsteeg.

Vraag 1
Wanneer verwacht u deze afspraken definitief vorm te kunnen geven?

Antwoord 
Gedurende het jaar 2019 hebben we de betreffende afspraken in samenspraak 
met Hart voor Haarsteeg in concept voorbereid. Dat jaar heeft dan ook in het teken 
gestaan van een proeftuinsituatie rondom de tegenprestatie. We hebben daarbij 
onder meer gekeken naar wat haalbaar en niet haalbaar is. Activiteiten die 
bijvoorbeeld onder de noemers Ontmoeten, Samenwerking, Eenzaamheid en 
Inclusie vallen, staan daarbij centraal. Naar verwachting krijgen de afspraken in de 
loop van het eerste kwartaal van 2020 definitief, en voor een langere termijn, vorm.

Vraag 2
Wat is de reden dat dit proces zo lang duurt?

Antwoord 
De prioriteit van Hart voor Haarsteeg heeft naast de invulling van de hiervoor 
genoemde proeftuin gelegen in het verbouwen van De Steeg (dorpscafé en 
buurthuis) en de samenwerkingsafspraken met De Haarstek. De definitieve en 
formele afhandeling van de afspraken rondom de subsidiabele lening is daardoor 
in de tijd wat naar achter geschoven.
Verder is gebleken dat het complex is en daardoor meer tijd kost om een juist 
evenwicht te vinden tussen de omvang van de subsidie en de overeengekomen 
tegenprestatie.

Mw. L. van der Heijden
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Vraag 3
Heeft er in 2019 een aflossing plaatsgevonden? Zo ja, heeft de gemeente hierin 
een bijdrage geleverd en op grond van welke regeling?

Antwoord
In 2019 heeft een aflossing ter grootte van het minimale bedrag van € 15.000 
plaatsgevonden. Dit bedrag is verrekend met het daarvoor beschikbare 
subsidiebudget. Het raadsbesluit van 18 september 2018 heeft hieraan ten 
grondslag gelegen. 

Vraag 4
Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van 2020?

Antwoord
Met Hart voor Haarsteeg verwachten we sluitende afspraken te maken over de 
omvang van de jaarlijkse aflossing voor de subsidiabele lening en de daarvoor te 
leveren activiteiten in het sociaal domein. Na de officiële opening op 14 maart a.s. 
wordt de raad uitgenodigd en bijgepraat over de ontwikkelingen en ambities van 
Hart voor Haarsteeg. Tijdens deze bijeenkomst zal ook een nadere toelichting 
worden gegeven op de geleverde tegenprestatie. 

Met vriendelijke groet,

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees


