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Onderwerp
Compensatieregeling maatschappelijke organisaties West Betuwe inzake COVID-19
Beslispunten
1. Een compensatie regeling voor maatschappelijke organisaties in te stellen;

2. de maximale compensatie te stellen op € 7.500 per maatschappelijke organisatie;
3. Hiervoor € 500.000 incidenteel beschikbaar te stellen;
4. Dit incidentele bedrag als begrotingswijziging te verwerken in de tweede bestuursrapportage
2020;
5. Met het verlenen van uitstel van betaling van maatschappelijke organisaties die huren tot 1
december 2020 in te stemmen;
6. Met het verlenen van uitstel van betaling van door de gemeente verstrekte leningen inclusief rente
aan maatschappelijke organisaties tot 1 december 2020 in te stemmen.
Inleiding
Nederland verkeert sinds half maart in een intelligente lockdown. Voor commerciële partijen heeft de
overheid regels opgesteld om getroffen bedrijven financieel te ontlasten. Lokaal dient iedere
gemeente dat zelf te organiseren voor maatschappelijke organisaties en heeft daar alle beleidsvrijheid
toe. Door een ondersteuning onder voorwaarden aan te bieden aan maatschappelijke organisaties
ontstaat er een cofinanciering van geleden financieel nadeel en worden de maatschappelijke
organisaties ondersteund bij het tegengaan verdere negatieve gevolgen van de COVID-19 crisis.
Beoogd effect
Met het voorstel voor de compensatie regeling worden maatschappelijke organisaties financieel
ondersteund nu zij geen inkomsten uit activiteiten hebben en wel hun kosten moeten betalen. Door
deze maatschappelijke organisaties nu financieel te ondersteunen borgen wij het maatschappelijke
landschap dat wij nodig hebben na de COVID-19 crisis om de leefbaarheid en sociale samenhang
binnen de gemeente te herstellen. Het verlenen van uitstel van betaling van huur of
leningsverplichtingen aan de gemeente kan voor extra financiële armslag zorgen zonder dat de
aangegane verplichtingen veranderen.

19 mei 2020
Kenmerk
Pagina 2 van 5

Wie komen voor deze regeling in aanmerking
1. Het om een non-profit organisatie gaat met een maatschappelijk doel gericht op de inwoners
van en actief in de gemeente West Betuwe. Het moet gaan om een op 15 maart 2020
bestaande organisatie;
2. De organisatie in één van de volgende categorieën valt:
a) verenigingen met leden, contributiebetalingen en eventueel sponsoring, waaronder sport-,
muziek- (ook fanfares en harmonieën,), zang- en toneel verenigingen, scouting;
b) organisaties gericht op educatie (niet zijnde regulier onderwijs), waaronder musea,
bibliotheken, cultuur- en kunstinstellingen;
c) organisaties die activiteiten en evenementen organiseren en afhankelijk zijn van de inkomsten
daarvan, waaronder oranjeverenigingen, organisaties muziekevenementen, kunstfestivals;
d) organisaties die een accommodatie exploiteren waarin activiteiten georganiseerd worden,
waaronder dorpshuizen, cultureel centrum, concertlocaties;
e) Een organisatie die niet in één van deze categorieën past, maar wat betreft doel, organisatie,
financieringsvorm en samenstelling hiermee vergelijkbaar is.
Argumenten
1.1 Deze regeling voorkomt dat veel maatschappelijke partners hun financiële verplichtingen niet
kunnen nakomen
Onze maatschappelijke partners verzorgen een groot deel van de uitvoering van ons beleid. Zij zijn het
uitvoeringsinstrument van de gemeente als het gaat om het behouden en vergroten van de
leefbaarheid en sociale samenhang. Zij bestrijden eenzaamheid, (verborgen)armoede en tal van
andere essentiële taken die bijdragen aan een prettige woon en werk omgeving. Deze regeling
voorkomt dat een deel van deze maatschappelijke partners als gevolg van een incident (de COVID-19
crisis) structureel niet meer bij kunnen dragen aan de sociale beleidsdoelen van de gemeente. Omdat
nu nog niet kan worden overzien hoeveel organisaties gebruik zullen maken van deze regeling en
omdat nu nog niet te overzien is wat de hoogte van hun financiële nadeel is, gaan wij nu uit van een
eerste tranche. Indien het budget uitgeput dreigt te raken zal het college een nieuw voorstel doen aan
uw raad voor een eventuele tweede tranche.
2.1 De regeling kent een onder- en bovengrens
Getroffen maatschappelijke organisaties kunnen eenmalig aanspraak maken op maximaal 50% van
het aantoonbaar geleden financiële nadeel tot een maximaal bedrag van € 15.000,-. De maximale
compensatie is derhalve € 7.500,- per organisatie. Voor de sportverenigingen is dit inclusief de
rijksregeling eenmalige uitkering van € 2.500,= ter dekking van een deel van de huurkosten omdat
deze deel uitmaakt van de compensatieregeling West Betuwe. Sportverenigingen kunnen dus geen
extra aanspraak maken op de eenmalige uitkering van € 2.500,=. Om de administratieve belasting te
beperken wordt een drempelbedrag aan geleden financieel nadeel van € 500,- gehanteerd (minimale
uitkering € 250,-). Financieel nadeel onder dit bedrag moet door de aanvrager zelf te worden gedragen.
3.1 Dit bedrag is nodig om de regeling uit te kunnen voeren
Het gevraagde bedrag (€ 500.000,=) dient om de toegekende giften in het kader van deze lokale
compensatieregeling, tijdens de eerste tranche te vergoeden.
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4.1 Er is op dit moment geen financiële dekking
De COVID-19 crisis is een onvoorziene gebeurtenis die niet begroot had kunnen worden. Om
desondanks financiën conform de financiële richtlijnen van de gemeente beschikbaar te hebben, dient
het voorgestelde bedrag via de tweede bestuursrapportage te worden vastgesteld.
5.1 Uitstel van huurbetaling betekent geen afstel
Door uitstel van betaling te verlenen tot 1 december 2020 op de aan de gemeente verschuldigde huur
biedt de gemeente extra financiële ruimte terwijl de contractueel overeengekomen afspraken over het
betalen van huur blijven bestaan.
6.1 Uitstel van het terugbetalen van leningen betekent geen afstel
De gemeente heeft de afgelopen jaren aan 8 sportverenigingen leningen verstrekt. Het saldo van deze
verstrekte leningen bedroeg op 31 december 2019 € 345.712,=. Het bedrag dat de gemeente in 2020
hiervan aan rente en aflossingen ontvangt bedraagt € 27.094,=. Door uitstel van betaling te verlenen
op de aan de gemeente verschuldigde terugbetaling van een verstrekte lening biedt de gemeente extra
financiële ruimte terwijl de contractueel overeengekomen afspraken over het terugbetalen van de
lening blijven bestaan.
Kanttekeningen
1.1 Het aantal claims is onduidelijk
Op dit moment is niet duidelijk of, en hoeveel maatschappelijke organisaties van de regeling gebruik
zullen maken. Ook is onduidelijk of het nu voorgestelde budget toereikend is om alle ingediende
aanvragen te dekken.
3.1 Er is geen dekking opgenomen in de begroting
De COVID-19 crisis is een incident dat niet in te plannen en daarmee niet te begroten was. Wij kunnen
niet voorspellen hoe hoog het uiteindelijke toegekende compensatiebedrag zal worden. Dat is sterk
afhankelijk van de uiteindelijke duur van de crisis. Vanuit het rijk en provincie zijn financiële middelen
toegezegd maar op dit moment is nog onduidelijk hoe hoog die bedragen voor de gemeente West
Betuwe zijn en is ook niet bekend of, en zo ja, welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.
Financiën
Op basis van het aantal maatschappelijke organisaties (ca 200) levert een voorlopige raming een
bedrag op van € 500.000,=. Hiervoor is geen budget aanwezig is in de begroting.
Communicatie
De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben een enorme impact op maatschappelijke
organisaties. Het heeft grote gevolgen op zowel korte als lange termijn. Het is van belang om de
doelgroepen die in aanmerking voor deze regeling te informeren en mee te nemen in het proces. Ook
worden belangrijke doelgroepen, zoals raad en pers geïnformeerd. De communicatie wordt aan de
hand van het voorliggende collegevoorstel opgepakt. De gemeentelijke kanalen worden hiervoor
ingezet. De exacte uitwerking wordt verwerkt in een communicatieplan.
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Uitvoering/Planning
Indien het college toestemming krijgt van uw raad om de financiële middelen op te nemen in de
tweede bestuursrapportage zal de regeling zo spoedig mogelijk hierna in gaan. Hierover wordt met de
maatschappelijke partners gecommuniceerd.
Evaluatie
Na 1 september zal er een evaluatie plaatsvinden van het gebruik van de compensatie regeling. Die
evaluatie zal via het college aan uw raad worden aangeboden.
Risicoparagraaf
Risico omschrijving
Het bedrag van de
eerste tranche kan
uitgeput raken terwijl
er nog wel
toegekende
aanvragen zijn.
Het bedrag dat rijk en
provincie toekennen
is onvoldoende om
de eerste tranche te
dekken

Soort risico
financieel

Kans
gemiddeld

Effect
Groot

Beheersingsmaatregel
Budget in tranches

financieel

gemiddeld

Gemiddeld

Actief informeren naar de
hoogte van de toekenning
en de voorwaarden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris,
de burgemeester,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020,
besluit:
1.
2.
3.
4.

In te stemmen met een compensatie regeling voor maatschappelijke organisaties;
de maximale compensatie te stellen op € 7.500 per maatschappelijke organisatie;
Hiervoor € 500.000 incidenteel beschikbaar te stellen;
Dit incidentele bedrag als begrotingswijziging te verwerken in de tweede bestuursrapportage
2020;
5. In te stemmen met het verlenen van uitstel van betaling van maatschappelijke organisaties die
huren tot 1 september 2020;
6. In te stemmen met het verlenen van uitstel van betaling van door de gemeente verstrekte leningen
inclusief rente aan maatschappelijke organisaties tot 1 december 2020.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 juni 2020, nummer 2020/083,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop

