
Inleiding 

De huidige coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Ook financieel kunnen de 

gevolgen enorm of zelfs niet te overzien zijn. In dit collegevoorstel zijn ondersteuningsmaatregelen 

opgenomen die de gemeente Maasdriel kan toepassen om de financiële gevolgen van de coronacrisis 

te verzachten voor verenigingen, stichtingen (ook cultureel) en exploitanten van maatschappelijk 

vastgoed. Dit betreft niet alleen maatregelen met directe financiële gevolgen. Er zijn ook maatregelen 

opgenomen voor tijdelijke verruiming van regels. 

Wij zien deze maatregelen als aanvullend op de faciliteiten van het Rijk en eventueel de provincie. 

Deze twee overheden zijn als eerste aan zet in deze crisis als het gaat om het verzachten van de 

financiële impact. We verwachten daarnaast dat alle getroffenen door de coronacrisis hun best doen 

om kosten zoveel mogelijk te reduceren. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van faciliteiten 

van het Rijk. Maar ook door kritisch te zijn op inkoop van goederen en diensten.  

 

Overwegingen/context 

De in dit voorstel opgenomen maatregelen zijn gericht op het verzachten van de economische en 

maatschappelijke effecten van deze crisis op korte termijn. Indien nodig gaan we ons ook richten op 

datgene wat de gemeente kan doen na deze crisis, hierop komen wij later terug. 
 

Beoogd effect 

Met de in dit voorstel opgenomen maatregelen worden de financiële en maatschappelijke effecten van 

de coronacrisis verzacht. 

 

Argumenten - afwegingskader 

De maatregelen die landelijk worden genomen vanwege de coronacrisis hebben ook gevolgen voor 

verenigingen, stichtingen en exploitanten van maatschappelijk vastgoed. Veel organisaties op het 

gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg kunnen door het coronavirus nu niet altijd aan 

hun betalingsverplichtingen voldoen. Veel partijen waarmee we samenwerken, maken zich daarom 

zorgen om hun inkomsten. Daarnaast komt ook reguliere exploitatie soms onder druk te staan. Lokaal 

ondersteunen we de verenigingen, stichtingen en exploitanten van maatschappelijk vastgoed in de 

gemeente in deze bijzondere tijd. We hanteren de volgende uitgangspunten: 

 Partijen maken eerst gebruik van bovenliggende voorzieningen zoals die geboden wordt door 

de Rijksoverheid en de provincie. 

 Verenigingen, stichtingen en exploitantanten van maatschappelijk vastgoed doen er alles aan 

om zoveel mogelijk inkomsten te genereren en aan de andere kant de kosten te 

minimaliseren. 

 Wanneer bovenstaande voorzieningen, regelingen en afspraken niet voldoende zijn voor 

partijen die echt belangrijk zijn gaan we als gemeente maatwerk bieden. In eerste instantie 

door liquiditeitsproblemen te voorkomen en mogelijk in tweede instantie met financiële 

ondersteuning in begrotingstekorten is afhankelijk van de impact. 

Aanvullend op het bestaande pakket van bovenliggende voorzieningen vanuit de Rijksoverheid en 

provincie ziet het aanvullende pakket er voor de gemeente Maasdriel als volgt uit:  

 

1.Versnellen betalingen 

a. We gaan ervoor zorgen dat we nog sneller gaan betalen, uiterlijk binnen een termijn van 14 

dagen, mits de betreffende factuur (de prestatielevering) akkoord is bevonden. 

b. Voor de facturen die wij als gemeente uitsturen gaan we de betaaltermijn verdubbelen.  

 
 
 



2. Uitstel verlenen van betalingen / niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen / coulant zijn met 

betalingsregelingen 

Door of namens de gemeente worden diverse zaken in rekening gebracht bij verenigingen, 

stichtingen en exploitanten van maatschappelijk vastgoed. Dit zijn bijvoorbeeld belastingen, huren 

en leges. 

 

We staan achter de wijze waarop de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) deze maatregel 

invult en deze communiceert via website of per brief. Indien er geen sprake is van 

betalingsproblemen (structurele wanbetalers) dan volgt de gemeente ook de lijn om coulant om te 

gaan met verzoeken tot uitstel van betalingen. De invordering van verbeurde dwangsommen 

(bestuursrechtelijke sancties) gaat wel gewoon door. 

 

3. Niet in rekening brengen van leges voor evenementen die niet of beperkt doorgaan  

Als een evenement niet doorgaat worden de leges teruggestort. Voor het organiseren van niet-

commerciële activiteiten kunnen verenigingen en stichtingen in aanmerking komen voor subsidie 

van de verschuldigde legeskosten. Zij moeten dit meenemen in de aanvraag voor de 

evenementenvergunning. Op de verstrekte evenementenvergunning wordt aangegeven of de 

leges betaald dienen te worden, of dat de leges vergoed worden waardoor de legeskosten niet 

door de aanvrager hoeven te worden betaald. Voor wat betreft de leges voor de ontheffing drank- 

en horecavergunning voor verenigingen/stichtingen, deze worden wel teruggestort. Met betrekking 

tot commerciële evenementen die niet doorgaan worden zowel de legeskosten voor de 

evenementenvergunning als de legeskosten voor de  ontheffing drank- en horecavergunning 

teruggestort/niet in rekening gebracht.  

  

4. Subsidies 

De activiteitensubsidie voor verenigingen 2020 is in zijn geheel uitbetaald. Deze subsidie is 

gebaseerd op activiteiten uit 2018. Dit jaar zullen verenigingen niet al hun geplande activiteiten 

kunnen uitvoeren. Dit betekent dat hun subsidieaanvraag voor 2022 lager uitvalt. Dit willen we 

voorkomen door bij de aanvraag van 2021 te inventariseren welke activiteiten zijn afgelast in 

2020. Deze worden dan meegerekend in 2022. We gaan hier als gemeente coulant mee om. 

 

Huur 

De subsidie die de verenigingen hebben ontvangen om de huur te betalen (35%) dient afgedragen 

te worden aan de verhuurder van het pand, dorpshuizen, overige accommodaties of MFC’s, waar 

de vereniging gebruik van maakt. Dit betekent voor: 

 

A) Verenigingen die rechtstreeks een zaal huren van de gemeente: deze hebben een 

overeenkomst voor een halfjaar. De huuronkosten voor het eerste halfjaar zijn al in rekening 

gebracht. De overige huuronkosten (65%) voor de uren waarin de vereniging geen gebruik maakt 

van het pand over deze periode, zal worden verrekend met de factuur voor het tweede halfjaar. 

 

B) Verenigingen die huren bij dorpshuizen, overige accommodaties en MFC’s. 

De inzet is dat de huuronkosten van de verenigingen bij de dorpshuizen, overige accommodaties 

en MFC’s deels komen te vervallen (65%) over de periode dat men niet mag 

samenkomen/accommodatie niet kan gebruiken. Dit houdt in dat verenigingen over 2020 lagere 

huurkosten hebben, en dit ook consequenties heeft voor de subsidie huur 2022. Wij gaan hier als 

gemeente coulant mee om. 

Met de verhuurders of eigenaren van deze accommodaties gaan wij in gesprek. (zie ook punt 5). 

Daarnaast gaat de gemeente starten met lobbyen bij het Rijk (VNG) en de provincie voor extra 

middelen. 

 

 



5. Exploitatie maatschappelijk vastgoed 

Voor wat betreft de exploitatie van maatschappelijk vastgoed zal maatwerk moeten worden 

geleverd. In eerste instantie kunnen de exploitanten een beroep doen op en gebruik maken van 

bestaande bovenliggende regelingen vanuit de Rijksoverheid. Wanneer deze regelingen niet 

afdoende zijn wordt per geval, in samenspraak met de exploitant, naar een mogelijke een 

oplossing gezocht.  

 

6. Cultuursector 

De provincie Gelderland inventariseert momenteel de gevolgen van het coronavirus op de lokale 

cultuursector. Deze inventarisatie moet inzicht geven in hoe de provincie de lokale cultuursector 

kan ondersteunen. Daarnaast kunnen veel activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid op de 

geplande data niet door gaan. Uit een inventarisatie blijkt dat de meeste initiatiefnemers in de 

gemeente Maasdriel voornemens zijn om de activiteiten na de crisis alsnog te organiseren en dat 

de hiermee gepaard gaande extra kosten vooralsnog meevallen. De provincie Gelderland heeft 

als co-financier aangegeven coulant om te gaan met subsidievaststellingen en onderzoekt of 

aanvullende maatregelen nodig zijn om regio’s verder tegemoet te komen voor kosten als gevolg 

van het afstellen of uitstellen van evenementen.   

Noodfonds 

Op dit moment zijn het met name liquiditeitsproblemen die zich voordoen. De inzet van een noodfonds 

kan op een later moment worden overwogen. Het biedt voor nu onvoldoende meerwaarde. Momenteel 

heeft Maasdriel geen budgetten ter bekostiging van ondersteunende maatregelen. Een noodfonds of 

een ondersteuningsbudget zal hoe dan ook moeten worden onttrokken aan de algemene reserve. Dit 

zal een aanslag plegen op ons weerstandsvermogen. 

 

 

 


