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Onderwerp  

Verlenging compensatieregeling Covid-19. 

 

Kennisnemen van 

Het besluit van het college om: 

1.De compensatieregeling voor maatschappelijke organisaties te verlengen tot 31 december 2020; 

2.Uitstel van betaling te verlenen aan maatschappelijke organisaties die huren tot 31 december 2020 

en  

3. Uitstel van betaling te verlenen van door de gemeente aan maatschappelijke organisaties verstrekte 

leningen inclusief rente tot 31 december 2020; 

 

Inleiding 

Na de eerste tranche van de compensatieregeling die liep tot en met 31 juli 2020, is Nederland 

inmiddels beland in een tweede golf van COVID-19 besmettingen. Deze tweede golf kent dezelfde 

beperkende maatregelen voor het maatschappelijk leven als tijdens de eerste golf. Dit rechtvaardigt de 

verlenging van de regeling in een tweede tranche. Organisaties die gebruik hebben gemaakt van de 

eerste tranche, kunnen nu ook gebruik maken van de tweede tranche. Het college zal in bijzondere 

gevallen waarin de regeling niet voorziet deze gevallen separaat behandelen zodat in die gevallen 

maatwerk ontstaat. 

 

Kernboodschap 

De gemeente blijft maatschappelijke organisaties die financieel nadeel ondervinden als gevolg van de 

COVID-19 crisis ondersteunen. 

 

Consequenties 

De voortzetting van deze regeling voorkomt dat veel maatschappelijke partners hun financiële 

verplichtingen niet kunnen nakomen. 

 

Hoe langer de beperkingen in het kader van COVID-19 des te onzekerder is de financiële situatie bij de 

aanvragers van uitstel. Er is dan een reëel risico dat de aanvragers (een deel van) de uitgestelde 

betalingen niet kunnen betalen; 
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Financiën 

Op dit moment is voor een bedrag van € 114.00,= uitgekeerd aan totaal 37 aanvragers. Van het 

oorspronkelijk door uw raad toegekende bedrag van € 500.000,= is nog € 386.000,= over om de 

tweede tranche te financieren. 

 

Communicatie 

Het reeds in werking zijnde communicatieproces dat is gebruikt bij de lancering van de eerste tranche 

kan worden gebruikt voor de lancering van de tweede tranche met de kanttekening dat aanvragen 

uitsluitend digitaal, via het opgegeven e-mailadres kunnen worden ingediend. De gemeente zal via 

diverse media opnieuw aandacht schenken aan de verlenging van deze regeling.  

 

Vervolg 

Na 1 januari zal een evaluatie worden gehouden betreffende de compensatieregeling. 

 

Bijlage(n) 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


