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Inhoud mededeling 

 

Voor de zomer van 2020 heeft u budget beschikbaar gesteld voor een steunfonds voor 

maatschappelijke non-profitorganisaties. De coronacrisis raakt de continuiteit en financiën 

van veel maatschappelijke organisaties. Het doel van dit steunfonds is dat de sociaal-

maatschappelijke infrastructuur in de gemeente zo veel als mogelijk op niveau blijft en 

dat non-profit maatschappelijke organisaties hun functie in onze gemeenschap kunnen 

blijven uitvoeren. Het college heeft voor dit steunfonds beleidsregels opgesteld. De 

regeling duurde tot eind 2020. We informeren u in deze brief over het besluit van het 

college over het vervolg voor 2021.  

Er zijn in 2020 geen bijdragen uit het steunfonds verleend. We constateren tegelijkertijd 

dat de corona-crisis voorlopig nog niet voorbij is. Het is goed mogelijk dat 

maatschappelijke organisaties juist nu het langer duurt financiële problemen krijgen. 

Vandaar dat wij het volgende hebben besloten. 

1. Het steunfonds ook in 2021 beschikbaar te stellen. Daarvoor heeft het college 

opnieuw beleidsregels vastgesteld. De criteria waaraan organisaties moeten voldoen 

zijn nagenoeg ongewijzigd.  

2. Bij de vaststelling van de subsidies en exploitatiebijdragen over 2020 en 2021 zullen 

wij rekening houden met de gevolgen van de corona-crisis. Het betreft maatwerk per 

organisatie. Dit maatwerk kan bestaan uit het niet terugvragen van subsidie als 

prestaties niet geleverd zijn zoals was afgesproken. Veelal zijn de kosten niet 

evenredig met de activiteiten afgenomen, bijvoorbeeld door personeelslasten. Het 

maatwerk kan ook zijn dat extra subsidie of een extra exploitatiebijdrage wordt 

verleend als er een tekort is ontstaan vanwege de crisis.  

3. Er is een beleidslijn voor huurvermindering afgesproken. Bij aanvang van de crisis 

was de lijn dat in eerste instantie wel facturen werden verstuurd, maar dat er geen 

aanmaningen werden verstuurd. Dit gaf organisaties de gelegenheid later te betalen. 

Nu de crisis voortduurt vinden we dit niet meer redelijk en niet opportuun. 

Maatschappelijke organisaties die geen gebruik kunnen maken van de gehuurde 

ruimte hoeven geen huur te betalen. Deze lijn zal ook gevolgd worden door 

beheerders van maatschappelijke accommodaties, die met financiering van de 

gemeente, ruimtes verhuren. Ook dit betreft maatwerk. 

 

Met deze maatregelen hopen wij een flexibel pakket van mogelijkheden te hebben om 

maatschappelijke organisaties te steunen. De dekking van de kosten brengen wij ten 

laste van het door u beschikbaar gestelde budget voor het steunfonds. 


