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Wij stellen voor: 

 

1. Toestemming te geven aan het college om wanneer noodzakelijk in verband met 

de coronacrisis, non-profit instellingen (financieel) extra te ondersteunen en 

2. Een extra krediet beschikbaar te stellen van 400.000 euro en dit te dekken uit de 

Algemene reserve. 

 

 

 

Inleiding 

Het is iedereen duidelijk dat het coronavirus ons leven stevig raakt. De crisis raakt de 

continuïteit en liquiditeit van vele bedrijven en organisaties maar ook die van 

maatschappelijke instellingen. Het is nog volstrekt onduidelijk welke maatschappelijke,  

economische en sociale impact de coronacrisis tot gevolg heeft. Met dit voorstel willen we 

bereiken dat de sociaal-maatschappelijke infrastructuur in Hillegom zoveel als mogelijk op 

niveau blijft, zodat de non-profit organisaties na deze crisis weer hun belangrijke functie 

in onze gemeenschap kunnen oppakken. 

 

Bestaand kader en context 

De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het 

coronavirus hebben grote gevolgen. De Rijksoverheid heeft diverse maatregelen 

afgekondigd om ondernemingen en organisaties te helpen. Daarnaast zijn er verschillende 

belangenorganisaties die (nog) in gesprek zijn met het Rijk voor extra 

tegemoetkomingen. 

  

Ook onze gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om de economische pijn voor 

bedrijven en organisaties enigszins te verzachten. Denk hierbij met name aan;  

- De maatregel tot het uitstel van betalen van de gemeentelijke belastingen. 

- Veel non-profit instellingen ontvangen een subsidie van ons als gemeente waar 

voorwaarden aan verbonden zijn. Gelet op de huidige omstandigheden kunnen 

echter niet in alle gevallen meer de afgesproken prestaties worden geleverd. 



 

 

Binnen onze gemeentelijke subsidieregelingen is voldoende ruimte om hier als 

college coulant mee om te gaan.  

 

Beoogd effect 

Desondanks kunnen er toch acute liquiditeitsproblemen ontstaan bij deze instellingen die 

kunnen leiden tot faillissement of tot het voorgoed moeten beëindigen van activiteiten. 

Wanneer noodzakelijk kunnen deze instellingen worden geholpen door hen – in eerste 

instantie middels een voorschot- een extra bijdrage te verstrekken voor acute 

liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis en die zij redelijkerwijs niet 

zelf kunnen oplossen. 

  

Deze non-profit organisaties zijn van groot belang voor de sociaal maatschappelijke 

infrastructuur in Hillegom waardoor met elkaar wordt gewerkt aan een 

toekomstbestendige, inclusieve samenleving in Hillegom. 

 

Argumenten 

1. Behouden sociaal-maatschappelijke infrastructuur 

Het gaat om een tijdelijke maatregel tot en met december 2020 die er voor moet zorgen 

dat de sociaal-maatschappelijke infrastructuur in Hillegom zoveel als mogelijk op niveau 

blijft, zodat de non-profit organisaties na deze crisis weer hun belangrijke functie in onze 

gemeenschap kunnen oppakken. 

  

2. Exploitatie onder druk  

Naast een gemeentelijke subsidie hebben deze non-profit instellingen normaliter ook vaak 

nog horeca/barinkomsten, inkomsten van kaartverkoop, sponsoring van evenementen, 

alsmede opbrengsten van verhuur om hun exploitatie dekkend te krijgen. Deze inkomsten 

vallen op dit moment geheel of gedeeltelijk weg waardoor de exploitatie onder grote druk 

kan komen te staan. Naar verwachting kunnen een aantal non-profit instellingen het nu 

ontstane financiële gat dit jaar niet meer inlopen en ook niet (deels) opvangen uit hun 

eigen reserves. 

 

Kanttekeningen 

Nog niet alle voorwaarden zijn uitgewerkt. De situatie is echter zodanig acuut en vraagt 

om snel handelen en een bepaalde mate van flexibiliteit in deze ongewone situatie en 

tijden. Het college zal met regelmaat en actief informatie verstrekken aan de raad over 

het verloop van deze maatregel.   

 
Financiële consequenties 

Op dit moment is helaas door niemand nog aan te geven hoelang deze coronacrisis gaat 

duren. Om die reden is geen goed onderbouwde inschatting te geven om welke bedragen 

c.q. voorschotten het mogelijk zou kunnen gaan. Wel is bekend dat op basis van de 

Algemene subsidieverordening door Hillegom jaarlijks circa 3 miljoen euro aan subsidies 

wordt verstrekt. 

  

Voor acute probleemsituaties stellen wij u voor om nu een extra krediet beschikbaar te 

stellen van 400.000 euro (circa 15% van het jaarlijkse subsidiebudget) en dit te dekken 

uit onze Algemene reserve.  

  



 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

1. Voorwaarden 

Voor de instellingen, verenigingen en organisatie die tot op heden een (jaarlijkse) 

subsidie ontvangen in het kader van de Algemene subsidieverordening Hillegom, zijn in 

ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing om voor een voorschot in 

aanmerking te komen c.q. moet men minimaal aantonen dat:  

- indien van toepassing alle bovenliggende regelingen van de Rijksoverheid zijn 

benut (zoals NOW, ToZo, TOGS  e.d.); 

- alle maatregelen zijn genomen om kosten te minimaliseren; 

- inzicht geven in hun actuele boekhouding; 

- onderzocht hebben van welke andere regelingen of organisaties nog financiële 

hulp te verkrijgen is (bijvoorbeeld KNVB en andere provinciale en landelijke 

koepels). 

 

2. Maatwerk 

Naar verwachting zal echter per situatie en instelling bekeken moeten worden op welke 

wijze hulp en ondersteuning kan worden geboden. 

  

3. Snel & efficiënt 

Indienen en beoordelen is gericht op een snelle en efficiënte aanpak. 

 

4. Coördinatie 

De coördinatie van deze maatregel zal worden belegd bij de wethouder Financiën.  

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid in brede zin, namelijk de inclusieve samenleving, staat hier centraal.  

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Wanneer mogelijk zal regionale afstemming plaatsvinden. 

 

Urgentie 

Diverse partijen hebben al contact opgenomen met de gemeente omdat hun situatie 

zorgelijk en onzeker is.  

 

Evaluatie 

De verstrekte voorschotten worden apart bijgehouden en in beeld gebracht en daarnaast 

in de reguliere P & C cyclus opgenomen. In hoeverre mogelijk in de toekomst bedragen 

afgeboekt moeten gaan worden, is op dit moment niet aan te geven. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

nvt 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van het college van 14 april 2020 met het onderwerp “Ondersteuning 

non-profit organisaties in verband met de coronacrisis”, 

 

gelet op artikel 108 Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. Toestemming te geven aan het college om wanneer noodzakelijk in verband met de 

coronacrisis, non-profit instellingen (financieel) extra te ondersteunen en 

2. Een extra krediet beschikbaar te stellen van 400.000 euro en dit te dekken uit de 
Algemene reserve. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 16 april 2020, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


