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Vergadering 

De raad van de gemeente Hof van Twente; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 

besluit: 

1 de restantbedragen van de punten 1 t/m 10 ad € 415.000 die nog af te wegen zijn, bij 

die onderwerpen te laten staan waar ze door de rijksoverheid via het gemeentefonds 

voor gelabeld zijn; 

2. het schrappen van de opschalingskorting 2020/2021, die voor onze gemeente € 

389.000 oplevert, te storten in de Algemene Reserve, zodat we bij de zomerbrief 2021 

een integrale afweging kunnen maken waar deze eventueel voor in te zetten; 

3. de ontvangen gelden voor lokale culturele voorzieningen ad € 465.000 te blijven 

labelen voor de culturele sector voor die partijen die dusdanig reële schade hebben 

opgelopen door Corona dat hun voortbestaan in het geding is; 

4. van de ontvangen gelden voor lokale culturele voorzieningen ad € 125.529 toe te 

kennen aan VEC De Reggehof daar hun verzoek past binnen de hiervoor geschetste 

reële schade omschrijving en het voortbestaan in het geding is; 

5. kennis te nemen van de analyse van de financiële gevolgen van Corona in 2020 

rondom instellingen, stichtingen en verenigingen in Hof van Twente en akkoord te gaan 

met onderstaande kaders a t/m f die besproken zijn tijdens de meningvormende raads- 

vergadering van 9 februari 2021; 

a. de labeling van de Rijksoverheid voor coronagelden, ook voor cultuur, via het 

gemeentefonds blijven volgen als gemeente. Middelen daar inzetten waarvoor het is 

bedoeld; 

b. acteren bij problemen en niet wachten op een jaarrekening maar wel een 

onderbouwing vragen bij de aanvraag tgv corona; 

c. vermogenspositie van aanvrager niet meewegen bij beoordeling vergoeding; 

d. niet alleen gesubsidieerde instellingen in de Hof vergoeden maar breder kijken naar 

instellingen in Hof van Twente; 

e. geen terugbetalingen van vergoedingen vragen als het weer goed gaat; 

f. mandatering van beoordeling en toekenning vergoedingen aan college. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente 

d.d.. 

De raad van Hof van Twente, 

de griffier, de voorzitter, 

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


