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Bijlage 2

Stappenplan maatregelen en aanpak

  

zaaknummer uw kenmerk contactpersoon
Z20-015488 R. Custers

onderwerp datum telefoon
Maatregelen Coronacrisis ten 
behoeve van accommodaties 
voor maatschappelijke doelen

7 mei 2020 0475-538 888

Parallelle uitdaging aan de bestrijding van het virus en de geleidelijke opstart naar het ‘nieuwe 
normaal’, is het beperken van de maatschappelijke impact: sociaal en economisch. Hiertoe zijn 
landelijke maatregelen genomen, die deels lokaal worden uitgevoerd. Ook zijn en worden er op 
tal van plaatsen lokale maatregelen voorbereid of al uitgevoerd, gericht op het bieden van 
ondersteuning en extra hulp. Daarnaast wordt er gewerkt aan het voorbereiden van de nazorg of 
nafase als volgende stap in de crisisbeheersing.

Onderstaand stappenplan is opgesteld op basis van de huidige omstandigheden rondom de 
Coronacrisis. Het bevat een fasering van te nemen maatregelen om accommodaties voor 
maatschappelijke doelen en om dorpsgemeenschappen met vitale activiteiten te ondersteunen. 
De actualiteit van dit stappenplan is onderhevig aan de ontwikkelingen van de door het Rijk 
opgelegde maatregelen en de mate waarin de lokale of gemeente-brede problematiek zich 
aandient. Dat betekent dat het plan voldoende flexibel moet blijven.

A. Algemene ondersteuning binnen bestaande kaders (voor de gemeente financieel neutraal)
1. Als eerste wordt de hulpvraag getoetst aan rijksregelingen, provinciale regelingen en 

regelingen van koepels en bonden. Als die soelaas kunnen bieden, wordt daarnaar verwezen;
2. Als stap A1 geen of slechts een gedeeltelijke oplossing oplevert, bieden we of 

bevoorschotting, uitstel of spreiding van betaling, laagrentende lening, e.d. aan (hiervoor zijn 
richtlijnen en toestemming nodig);

3. Als stap A2 geen of slechts een gedeeltelijke oplossing biedt, maken we voor de hulpvraag 
gebruik van onze eigen (lokale) regelingen (d.w.z. vanuit onze subsidie-, huur, - contractrelatie 
e.d.). Als die regelingen van toepassing zijn, nemen wij ze in behandeling binnen onze 
bestaande structuren (subsidieloket, vastgoedloket, e.d.).
NB: Bestaande subsidierelaties kunnen gebruik maken van de tijdelijke subsidieregeling
Coronacrisis, waarmee de al ontvangen subsidie gewijzigd kan worden aangewend. 
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B. Algemene ondersteuning binnen ruimer toegepaste, aangepaste of nieuwe kaders (voor de 
gemeente financieel neutraal)

1. Als stap A3, ook met toepassing van de tijdelijke subsidieregeling Coronacrisis, geen of slechts 
een gedeeltelijke oplossing biedt, onderzoeken we of (tijdelijke) aanpassing (denk aan verdere 
verruiming) van regels (bijv. t.a.v. termijnen, doelgroepen) of tijdelijke nieuwe nadere 
regelgeving een oplossing kan bieden.

2. Als stap B1 geen soelaas biedt, zoeken we naar maatwerkoplossingen. Die kunnen bestaan uit 
advisering en ondersteuning (bijv. hulp bij aanvragen, samenwerking met andere 
organisaties). 

C. Maatwerk ter overbrugging (overbruggingshulp) voor de korte termijn en voor de gemeente 
niet financieel neutraal) 

Ingeval financieel neutrale ondersteuning (A1 t/m B2) geen oplossing biedt, onderzoeken we of 
beperkte financiële ondersteuning dan wel kan helpen. Denk hierbij aan renteloze leningen, of 
giften tot bijv. maximaal € 4.000,-.
1. De hulpvraag wordt getoetst aan de vitaliteit en veerkracht van de hulpvrager (net zoals we 

dat in de contracten met de voetbalclubs hebben afgesproken). Die moet aantonen dat er 
sprake is van acute nood en er schade is vanwege de Corona crisis (we financieren geen 
tekorten die er al waren voor de crisis), uitleggen dat samenwerking met andere organisaties 
geen optie is en dat er voldoende toekomstperspectief is.

2. Als de hulpvraag zich kenmerkt door ‘branche’-gerelateerde hulpvragen (bijv. beheer en 
exploitatie van maatschappelijk vastgoed, jeugdclubs, muziekverenigingen, e.d.) zoeken we 
eerst naar de wenselijkheid van samenwerking en vandaaruit naar ondersteuning in collectief 
verband.

D. Specifieke hulp voor de lange termijn
Ingeval Overbruggingshulp geen oplossing biedt, onderzoeken we of ruime(re) financiële 
ondersteuning dan wel kan helpen. Denk hierbij aan het instellen van een noodfonds. Daarnaast 
kunnen we in samenwerking met de dorpsgemeenschappen toewerken naar een 
solidariteitsfonds.
 Bij een noodfonds denken we aan het bundelen van bestaande (gemeentelijke) budgetten, 

waarop als gevolg van de lock-down naar verwachting geen beroep zal worden gedaan (bijv. 
Participatiesubsidie, Experimenteerbudget), maar ook aan een substantiële extra financiële 
bijdrage (denk aan de financiële noodregelingen zoals die door het rijk zijn afgekondigd), die 
de gemeenteraad bereid is om te doen.

 Een solidariteitsfonds kan worden opgebouwd uit benefietactiviteiten of dorpsevenementen, 
die door en in de dorpsgemeenschappen worden georganiseerd, met als doel om kwetsbare 
vrijwilligersorganisaties en voor het dorp vitale activiteiten te behouden. Hierbij kan de 
gemeente partner zijn Samen Doen!).

Bij beide fondsen komen ook vragen aan de orde, zoals welke voorzieningen van primair en welke 
van secundair belang zijn voor de samenleving en welke financiële impuls daar dan aan gekoppeld 
zou moeten worden, waar het beheer van de fondsen wordt belegd en hoe toekenning van 
middelen wordt ingericht.


