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Aanleiding
Door de coronamaatregelen zijn gemeenschapshuizen, jeugdverenigingen, verenigingsgebouwen en
kantines van sportverenigingen in 2020 voor lange tijd gesloten geweest. Zoals het er nu naar uitziet zal
dit in (een deel van) 2021 ook zo zijn. De vrijwilligersorganisaties die deze accommodaties beheren en
exploiteren lopen het risico om in financiële problemen te geraken doordat inkomsten wegvallen maar
de huisvestingslasten doorlopen. Om te voorkomen dat voorzieningen in de gemeente Cuijk wegvallen
doordat vrijwilligersorganisaties in ernstige financiële problemen geraken, hebben wij een corona
noodsteunregeling in het leven geroepen voor vrijwilligersorganisaties die in financiële problemen zijn
gekomen. Gepoogd is om deze regeling te laten lijken op de regeling van Sint Anthonis om enige
éénduidigheid voor verenigingen in de regio te krijgen.
Inhoud
Met ongeveer 20 sportverenigingen heeft er een uitvoerig groepsgesprek plaatsgevonden.
Daaropvolgend hebben er individuele gesprekken plaatsgevonden met de sportverenigingen. Mede op
basis van deze gesprekken hebben wij de volgende doelgroep bepaald voor deze Corona
Noodsteunregeling:
-

Sportverenigingen met een eigen accommodatie;

-

Cultuurverenigingen en –instellingen met een eigen accommodatie (uitgezonderd de
Schouwburg);

-

Scouting- en jeugdverenigingen;

-

Gemeenschapsaccommodaties.

Het algemene beeld is dat alle vrijwilligersorganisaties die een accommodatie beheren en exploiteren
door de coronamaatregelen een financieel nadeel ondervinden door met name gemiste
kantineopbrengsten en dat daarbij de vaste lasten zoals gas, water, licht, en gemeentelijke lasten
gewoon doorlopen.
Uit de individuele gesprekken blijkt dat de ene vereniging het financieel zwaarder heeft dan de ander.
Over het algemeen zijn leden wel lid gebleven, en betalen ze hun contributie door. Dit is echter geen
garantie voor de toekomst en er leven zorgen bij diverse verenigingen over hun ledenontwikkeling in de
toekomst.
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Gemeenschapsaccommodaties en jeugdverenigingen hebben geen contributie inkomsten en dekken
hun exploitatiekosten voor het grootste gedeelte uit baromzet en verhuur van ruimten die nu door
corona volledig is weggevallen. Omdat de huisvestingslasten doorlopen raken de
gemeenschapsaccommodaties en jeugdverenigingen in financiële problemen. Om deze redenen is voor
de gemeenschapsaccommodaties vorig jaar al een regeling opgezet, waarbij
gemeenschapsaccommodaties die hun vaste lasten niet meer konden voldoen zich konden melden bij
de gemeente. Zij werden ondersteund in hun vaste lasten voor 3 maanden. Na melding werd gekeken
of de betreffende beheerstichtingen aanspraak hadden gemaakt (of hadden kunnen maken) op
landelijke regelingen, hoe hoog de vaste lasten waren en welke ondersteuning noodzakelijk was om de
gemeenschapsaccommodatie te kunnen continueren. Daarop is in 2020 in totaal €14.200,- aan steun
verleend aan diverse gemeenschapsaccommodaties. Gezien er momenteel signalen komen dat de
reserves van de gemeenschapsaccommodaties nu uitgeput zijn, de sluiting van de
gemeenschapsaccommodaties waarschijnlijk nog even zal voortduren en daardoor meer
accommodaties niet meer hun vaste lasten kunnen voldoen, worden zij ook opgenomen in deze nadere
regel, waarmee het beleid van vorig jaar wordt voortgezet.
Doordat de financiële gevolgen van de coronamaatregelen per vereniging/accommodatie zeer
uiteenlopen, verlenen wij een financiële bijdrage op maat aan lokale vrijwilligersorganisatie die een
accommodatie beheren en exploiteren, die geen reserves meer hebben en hun vaste lasten niet meer
kunnen betalen, waardoor het voortbestaan van de vereniging in gevaar komt. Ons doel is om maatwerk
te kunnen leveren om te voorkomen dat vrijwilligersorganisaties niet omvallen. Maatwerk hoeft niet per
sé in de vorm van een geldelijke bijdrage te zijn, maar kan ook bestaan uit ondersteuning anderszins.
Procedurele informatie
Om een financiële bijdrage op maat toe te passen is een toetsingskader opgesteld in de Nadere regel
Noodsteun Corona gemeente Cuijk 2021.
Kern hiervan is dat alleen lokale vrijwilligersorganisaties in aanmerking komen die:
-

een accommodatie beheren en exploiteren;

-

met overhandiging van hun jaarrekening financiële inzage geven en daarbij kunnen aantonen
dat ze binnen korte tijd hun vaste lasten niet kunnen betalen;

-

geen algemene reserves meer hebben;
inzage geven in reeds via de landelijke Noodsteuncoronaregelingen van de Rijksoverheid
ontvangen financiële tegemoetkomingen;

-

een verzoek tot ondersteuning, met een nadere onderbouwing, indienen bij de gemeente.

Er wordt € 80.000,- gereserveerd voor uitvoering van de Nadere regel Noodsteun Corona 2021 om
acute steun te kunnen verlenen aan verenigingen die in financiële nood zijn. Dit bedrag wordt gedekt uit
de corona stelpost. Gedurende het jaar 2021 wordt uw raad middels de P&C cyclus geïnformeerd over
de actuele stand van de coronastelpost. Voor sportverenigingen en culturele accommodaties geldt een
maximum hoogte voor het subsidiebedrag van €5000,- euro. Een maximum wordt gehanteerd naar
aanleiding van opmerkingen van verenigingen zelf zodat niet het beeld kan ontstaan dat verenigingen
die het in het verleden minder goed gedaan hebben nu daarvoor a.h.w. gesubsidieerd worden. Voor
gemeenschapsaccommodaties geldt dit maximum niet, gezien zij geen jaarlijkse subsidie ontvangen en
ook geen inkomsten hebben uit contributies.
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De verwachting is dat €80.000,- toereikend zal zijn. Toch kan het door diverse redenen zo zijn dat er
aanvragen binnenkomen nadat het budgetplafond is bereikt. Er zal dan bezien worden of er nog een
tweede tranche noodzakelijk is.
De vitaliteit van een vereniging valt of staat met hun leden. Bij veel verenigingen leeft de angst dat deze
zomer veel leden hun lidmaatschap zullen opzeggen. Met verenigingen is daarom afgesproken om in
september nogmaals met hen in overleg te gaan over hun (financiële) situatie.
Bijlagen
1.

Nadere regel Noodsteun Corona Cuijk 2021

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk,

drs. R.H.M.A. Rongen

mr. W.A.G. Hillenaar

secretaris

burgemeester

3

documentnr.: D/21/266670 - zaaknr.: Z/21/271927

Nadere regel Noodsteun Corona gemeente Cuijk 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk;
gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Cuijk (ASV) 2017 en de negatieve
financiële effecten van de door de Rijksoverheid ingestelde coronamaatregelen,
besluit vast te stellen,
de Nadere regel Noodsteun Corona gemeente Cuijk 2021.
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze Nadere regel wordt verstaan onder:
a. Noodsteun Corona: een incidentele subsidie voor de instandhouding van het
voorzieningenniveau in gemeente Cuijk door ondersteuning van sport- en
cultuurverenigingen die een accommodatie beheren en exploiteren.
b. Accommodatie: een op gemeentegrond gevestigd gebouw met als doel uitvoering
van activiteiten door de doelgroepen zoals vermeld in artikel 3.
c. Budgetplafond: het maximaal beschikbare budget voor deze Nadere regel.

Artikel 2. Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze Nadere regel is enkel van toepassing op de verstrekking van een
incidentele subsidie door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde
doelgroep en activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep
Een incidentele subsidie wordt op grond van deze Nadere regel uitsluitend verstrekt aan
statutair in gemeente Cuijk gevestigde beheerstichtingen en/of besturen van de volgende
vrijwilligersorganisaties:
- Sportverenigingen met een eigen accommodatie;
- Cultuurverenigingen en –instellingen met een eigen accommodatie.
- Scouting- en jeugdverenigingen met een eigen accommodatie
- Gemeenschapsaccommodaties

Artikel 4. Grondslagen voor een incidentele subsidie
1.
2.
3.
4.

De aanvrager behoort tot de doelgroep als genoemd in artikel 3.
Aanvrager dient een schriftelijk verzoek in conform artikel 5.
Een incidentele subsidie geldt als tegemoetkoming van de vaste lasten.
De aanvraag is maximaal €5000,- tenzij de aanvraag is bedoeld voor een
gemeenschapsaccommodatie.
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Artikel 5. Specifieke voorwaarden
De aanvrager:
1. toont aan dat niet meer kan worden voldaan aan zijn/haar financiële verplichtingen voor
het beheer en de exploitatie van de betreffende accommodatie als gevolg van de
landelijke coronamaatregelen;
2. voegt jaarrekening 2019 en 2020 toe waarin aangetoond wordt niet meer over algemene
reserves te beschikken;
3. geeft inzage in reeds ontvangen gelden vanuit het corona steun- en herstelpakket van de
Rijksoverheid.

Artikel 6. Weigeringsgronden
Subsidie op grond van deze regeling kan worden geweigerd in geval:
a. niet wordt voldaan aan artikel 4 en 5;
b. het budgetplafond wordt overschreden.
c. De financiële situatie is niet het gevolg van de coronacrisis.
d. De aanvrager al eerder een schriftelijk verzoek heeft ingediend conform artikel 5.

Artikel 7. Aanvraag
Een aanvraag inclusief bijlagen kan worden ingediend per brief of mail gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van gemeente Cuijk onder vermelding van ‘aanvraag
Noodsteuncorona gemeente Cuijk 2021’.

Artikel 8. Aanvraagtermijn
Een aanvraag om een subsidie kan gedurende 2021 het hele jaar worden ingediend.

Artikel 9. Budgetplafond.
Er is sprake van een budgetplafond van € 80.000,-.

Artikel 10. Hardheidsclausule
Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze Nadere regel niet
van toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van
de aanvrager of subsidieverstrekker leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
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Artikel 11. Slotbepalingen
1.
2.
3.

Deze Nadere regel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.
Deze Nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel Noodsteun Corona gemeente
Cuijk 2021.
Deze Nadere regel wordt ingetrokken per 31 december 2021.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Cuijk,

R. Rongen
Secretaris

W.A.G. Hillenaar
Burgemeester
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