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Datum col 2 februari 2021 

Zaaknummer 115311 

Portefeuillehouder H.J. Scholten 

Medewerker | 

Voorstel 

(geanonimiseerd)

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 a.s. juni 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. Met het college van gedachten te wisselen over de kaders die de raad voor eventuele 

uitbetaling van steun aan lokale organisaties zou willen meegeven. 

Argumenten 

Het jaar 2021 is nog maar net begonnen en het Coronavirus is nog niet bedwongen en zal 

een groot deel van het jaar nog flinke financiële effecten met zich meebrengen. 

Deze simpele constatering brengt het college tot het bovenstaande voorstel. 

Alleen van VEC De Reggehof is een concreet voorstel gekomen aangaande schade door 

Corona waardoor De Reggehof in de gevarenzone zou komen. Vele organisaties hebben 

schade maar 0.a. door uitstel van betaling belastingen en huurpenningen en eerder 

uitgekeerde subsidies zijn we er in onze gemeente in geslaagd de liquiditeitspositie van 

instellingen positief te houden. 

Ook de landelijk ondersteuning vanuit vele regelingen helpen onze lokale organisaties mede 

door deze moeilijke tijden. 

De bij de beslispunten genoemde bedragen zijn gedestilleerd uit eerder toegezonden 

totaaloverzichten waarvan hierna een opsomming is gemaakt. De toelichting op deze posten 

is in de eerder toegezonden overzichten opgenomen. 



Nog af te wegen bedragen voor komende periode. 

Compensatie quarantainekosten 

Noodopvang kinderen v ouders cruciaal beroep 

Toezicht en handhaving 

Extra kosten verkiezingen 2° kamer 2021 

Aanvullend pakket re-integratie 

Impuls re-integratie 

Gemeentelijk schuldenbeleid 

Bijzondere bijstand 

Buurt- en dorpshuizen 

0. Vrijwilligers organisaties 

TOTAAL 

Schrappen Opschalingskorting 2020/2021 

SOMNDMpAWND 

Lokale culturele voorzieningen 

VEC de Reggehof 

RESTANT   
Het college wil ook graag kaders van de raad t.b.v. eventuele uitbetaling en graag langs 

onderstaande stellingen hierover van gedachten wisselen. 

Het college ziet zich gesteld voor een aantal vragen die zich niet makkelijk objectief laat 

beantwoorden: 

1. Wachten we met besluiten over compensatie totdat er volledig duidelijkheid is over de 

schade door Corona? Wachten we op cijfers uit jaarrekeningen? 

Insteek: Als er liquiditeitsproblemen dreigen, kan dat een overweging zijn om te besluiten 

eerder tot compensatie over te gaan. 

2. In hoeverre mag een beroep op het zelf oplossend vermogen van organisaties worden 

gedaan? 

Moet je rekening houden met reserves of is dat afstraffen van voorzichtig financieel 

beleid? 

Insteek: In principe zou de vermogenspositie niet relevant mogen zijn. 

3. Moeten we onder- en/of bovengrenzen in de compensatie hanteren? Of een ‘eigen 

risico? Of een maximum percentage van de schade? 

Argumenten daarvoor zouden kunnen zijn de uitvoering niet te belasten met een aantal 

kleine betalingen of het financieel risico naar boven toe af te grenzen. 

Insteek: Zo'n insteek is voor ons goed denkbaar, maar gegrond oordeel daarover is pas 

mogelijk na zicht op de totale problematiek bij betrokken organisaties. 

4. Dient compensatie door de gemeente beperkt te blijven tot door de gemeente 

gesubsidieerde instellingen of ligt dat het breder? 

Insteek: Advies is de kring te verbreden tot alle non-profit organisaties 0.h.g.v. sport, 

kunst/cultuur, welzijn, jeugd, speeltuinen, bewaarders historisch erfgoed. 

Er zijn ook organisaties die de gemeente niet subsidieert, maar waarvan de gemeente 

het zou betreuren als die door Corona zouden verdwijnen. 

Een belangrijk toetsingspunt zou kunnen zijn of er een substantieel aandeel van het werk 

wordt verzet door vrijwilligers (om de scheiding t.0.v. meer commerciële organisaties aan 

te kunnen brengen). 

5. Stellen we de voorwaarde dat terug betaald gaat worden als het weer goed gaat? 

Insteek: In principe niet, alleen als er sprake is van niet gemelde of voorziene additionele 

rijkssteun kan daarvan sprake zijn. 



6. Iser een mandaat denkbaar voor het college om betalingen te kunnen doen aan 

getroffen instellingen, deze financieel te verwerken in de begrotingsrapportages en 

daarover achteraf verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad? 

Insteek: We zouden ons voor kunnen stellen dat in geval van noodzaak snelle betaling 

om omvallen van instellingen te voorkomen aan de orde kan zijn. 

Risico’s 

We wijzen er met nadruk op dat er vooralsnog geen sprake is van ‘geld overhouden’, maar 

van ‘geld nog niet uitgegeven’. Het is onzeker hoe lang de pandemie nog heerst, hoe de 

financiële schade in de lokale samenleving zich ontwikkelt en of de rijksoverheid zich zo 

royaal met compensatie zal blijven opstellen als tot nu gedaan. 

Alternatieven 

Denkbaar is om de middelen die uit de compensatie van het Rijk beschikbaar zijn zonder 

meer in de algemene middelen (Algemene reserve) te verwerken. Daar kiezen wij niet voor. 

Het jaar 2021 is nog maar net begonnen en het Coronavisus gaat ons nog lange tijd belasten 

terwijl verdere vergoedingen nog erg onzeker zijn. 

Het schrappen van de opschalingskorting 2020/2021, die voor onze gemeente € 389.000 

oplevert, kan gelabeld worden voor kosten Corona. We kiezen er echter voor deze te storten 

in de Algemene Reserve, zodat we bij de zomerbrief a.s. juni een integrale afweging kunnen 

maken waar deze eventueel voor in te zetten. Naar verwachting is er dan ook meer 

duidelijkheid over het verloop van de Coronapandemie en de beheersing daarvan als ook 

van de verdere financiële situatie van onze gemeente. 

Vervolg 

Na bespreking van dit voorstel in de gemeenteraad verwacht het college voorlopig 

voldoende kaders te hebben voor de afwikkeling van de compensatie van Coronakosten. Wij 

geven u uiteraard periodiek een update van de kosten Corona en de compensatie daarvoor. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de buggemeester, 

drs. D. Lacroix 
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FA.M. Nauta-van Moorsel MPM 
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