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Samenvatting
Eind 2020 is de Uitvoeringsregeling Steunfonds Corona 2020 in het leven geroepen. Met deze regeling wilden we
voorkomen dat het voortbestaan van verenigingen en stichtingen in gevaar zou komen vanwege financiële
problemen als gevolg van corona. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de
kernen binnen gemeente Beuningen. Vanuit het Steunfonds Corona zijn twee verenigingen/stichtingen die in
acuut gevaar verkeerden financieel ondersteund. Een deel van het budget van het Steunfonds Corona 2020 is nog
onbesteed. Voorgesteld wordt om het resterende budget in te zetten voor een nieuwe corona
compensatieregeling voor verenigingen en stichtingen over het jaar 2020.

Besluit om
1. de 'Uitvoeringsregeling Steunfonds Corona 2020' in te trekken met ingang van 1 april 2021.
2. in te stemmen met de vervolgregeling 'COVID-19 Compensatieregeling verenigingen en stichtingen 2020'.
3. het resterende budget van € 62.500 euro van de 'Uitvoeringsregeling Steunfonds Corona 2020' als
budgetplafond in te zetten voor de 'COVID-19 Compensatieregeling verenigingen en stichtingen 2020'.
Inleiding
Eind 2020 is de Uitvoeringsregeling Steunfonds Corona 2020 (zie bijlage 2) in het leven geroepen. Met dit
Steunfonds Corona wilde de gemeente Beuningen verenigingen en stichtingen waarbij het voortbestaan van
de activiteiten en vereniging in acuut gevaar was als gevolg van financiële problemen door de coronacrisis
financieel ondersteunen. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de
kernen.
Er is in 2020 75.000 euro gereserveerd voor het Steunfonds Corona. Tot en met 28 februari 2021 kon het
Steunfonds Corona 2020 aangevraagd worden. Er zijn 13 aanvragen ingediend door verenigingen en
stichtingen op het gebied van sport, jeugd of cultuur. In totaal is er twee aanvragen toegekend ter hoogte van
€ 12.343 euro. Dit betekent dat er (afgerond) nog € 62.500 euro onbesteed is. Voorgesteld wordt om het
resterende budget in te zetten voor een nieuwe corona compensatieregeling voor verenigingen en stichtingen
over het jaar 2020. In dit voorstel leest u meer over deze nieuwe vervolgregeling.
Beoogd effect
Verenigingen en stichtingen in gemeente Beuningen gedeeltelijk compenseren voor de geleden financiële
schade over 2020 als gevolg van de coronacrisis.
Argumenten

1.1 De uitvoeringsregeling Steunfonds Corona 2020 is in lijn met de motie ‘onze voorzieningen in coronatijd

We hebben in de uitvoeringsregeling de uitgangspunten van de motie ‘onze voorzieningen in coronatijd’
meegenomen namelijk uitgaan van maatwerk, een proactieve houding van de vereniging/stichting door het
beperken van kosten en het verhogen van inkomsten. Door dit maatwerk hebben we gericht financiële
ondersteuning kunnen bieden aan twee verenigingen/stichtingen die op dit moment zwaar onder druk staan
en/of het voortbestaan in gevaar was. Bij de andere aanvragen werd echter ook duidelijk dat veel
verenigingen (grote) financiële schade hebben geleden.

2.1 Verenigingen en stichtingen met eigen accommodatie hebben grotere verliezen geleden
We maken bij de subsidie onderscheid tussen verenigingen/stichtingen zonder en met een eigen
accommodatie. Laatstgenoemde verenigingen/stichtingen hebben namelijk over het algemeen meer verliezen
geleden door gemiste kantine inkomsten, gemiste verhuuropbrengsten, doorlopende vaste lasten,
onderhoudskosten aan het pand etc.

2.2 De voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van gemeente Beuningen
In de vier dorpskernen zijn voorzieningen (zoals sportverenigingen, dorpshuizen, scouting) waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten van groot belang voor de leefbaarheid. Bij dergelijke voorzieningen komen diverse
groepen van de samenleving samen; als actieve deelnemer, als vrijwilliger of als toeschouwer van een
activiteit. Dergelijke voorzieningen spelen een belangrijke plek binnen in het lokale gezondheids- en sociale
infrastructuur.

3.1 Veel verenigingen en stichtingen hebben veel inkomstenverlies
Uit de aanvragen blijkt dat er nauwelijks verenigingen en stichtingen zijn die in de acute financiële problemen
verkeren waardoor het voortbestaan in gevaar komt. We zien echter wel dat veel verenigingen
inkomstenverliezen hebben geleden door bijvoorbeeld sluiting van kantine, doorbetalen van vaste lasten voor
de accommodatie etc. Dit zorgt ervoor dat veel verenigingen enorm inleveren op hun reserves. Het resterende
budget van het Steunfonds Corona willen we ten gunste stellen aan de verenigingen en stichtingen door het
evenredig te verdelen middels een verdeelsleutel (zie bijlage 1).
Kanttekeningen

2.1 Mochten er veel aanvragen ingediend worden, dan kan het budgetplafond worden overschreden
De verdeelsleutel in de compensatieregeling is aangepast op het aantal verenigingen en stichtingen in
gemeente Beuningen. Op basis van de huidige inschattingen verwachten wij daardoor rond het budgetplafond
uit te komen. Als het budgetplafond overschreden wordt, dan wordt er gezocht naar een passende oplossing.

2.2 Commerciële exploitanten komen niet in aanmerking voor de uitvoeringsregeling Steunfonds Corona 2020
In een aantal gemeentelijke accommodaties is er sprake van een commerciële exploitant. De reden dat zij niet
in aanmerking komen voor de uitvoeringsregeling is omdat zij vallen binnen andere regelingen vanuit de
Rijksoverheid. Daarbij gelden er bij commerciële exploitanten andere richtlijnen voor rechtmatig steun
verlenen. Uiteraard houden wij wel vinger aan de pols en blijven wij met deze exploitanten in gesprek. We
denken mee in de mogelijkheden die binnen hun situatie gelden en passen hierbij maatwerk toe.
Financiën
Er is in 2020 75.000 euro gereserveerd voor het Steunfonds Corona. Vanuit het Steunfonds Corona 2020 zijn
twee aanvragen toegekend ter hoogte van € 12.343 euro uitgekeerd. Dit betekent dat er (afgerond) nog €
62.500 euro onbesteed is, welke ingezet wordt voor de nieuwe compensatieregeling.
De gemeenteraad wordt schriftelijk door het college op de hoogte gehouden van de financiële consequenties
van corona. De financiële gevolgen van deze regeling zullen wij daarin verwerken.
Tijdspad
Na akkoord van het college wordt de COVID-19 Compensatieregeling verenigingen en stichtingen 2020 ter
informatie doorgestuurd naar de gemeenteraad.
Aanvragen voor de regeling kunnen ingediend worden van 1 april 2021 t/m 13 mei 2021.
Duurzaamheid
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n.v.t.
Communicatie
De verenigingen en stichtingen worden proactief geïnformeerd over deze regeling. De sportraad is ook
geïnformeerd over de nieuwe regeling. Op de gemeentelijke website wordt een aparte pagina aangemaakt
voor de compensatieregeling. Op deze pagina kunnen organisaties ook terecht om een aanvraag in te dienen.
Evaluatie
Deze regeling heeft betrekking op het kalenderjaar 2020. In de zomer van 2021 evalueren we of de regeling
een vervolg krijgt over het jaar 2021. Dit is uiteraard afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van de
coronacrisis.
Bijlagen
01. COVID-19 Compensatieregeling verenigingen en stichtingen 2020 (at21000506)
02. Uitvoeringsregeling Steunfonds Corona 2020 (at20002167)
03. Overzicht aanvragen Steunfonds Corona 2020 (at21000537) – NIET OPENBAAR
Besluit d.d. 23/03/2021
Akkoord mits

Besluit aangemerkt wordt als beperkt openbaar
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