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Uw kenmerk

Onderwerp

Beantwoording vragen nav raadsbehandeling aanpak Covid-19

Geachte leden van de raad,
Op 27 oktober jl. heeft u de aanpak Covid-19 vastgesteld. Hierin staan de financiële
uitgangspunten beschreven, is een investeringsimpuls voor het economisch klimaat opgenomen en
is een handelingskader geschetst voor het beoordelen van individuele ondersteuningsverzoeken uit
het sociaal maatschappelijk veld. Tevens heeft u onlangs kennis genomen van de tweede
impactanalyse Covid-19. Hierin is een beeld geschetst van de impact van Covid-19 op de Venrayse
samenleving, wat de gevolgen zijn voor de uitvoering van onze gemeentelijke taken en wat dit in
financiële zin betekent voor onze gemeente.
We danken u voor de tijdens de behandeling in uw gemeenteraad uitgesproken waardering en het
vertrouwen in de door het college voorgestelde aanpak Covid-19. Alleen gezamenlijk kunnen we
als lokale overheid stimulans en facilitering bieden aan de welvaart en het welzijn in onze
gemeente en zijn we in staat om doorlopend te anticiperen op hetgeen de situatie van ons vraagt.
Tijdens de raadsbehandeling van de aanpak Covid-19 is een aantal vragen gesteld waar we u
middels deze raadsinformatiebrief antwoord op geven.
Borgstellingen
Een concrete vraag is gesteld over organisaties die gebruik maken van een borgstelling via
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en of de gemeente maatwerk toe gaat passen als deze
organisaties in de problemen dreigen te komen. Voor zover bij ons bekend, is er een drietal
Venrayse organisaties dat nog een lopende borgstelling heeft bij SWS.
Daarnaast staan wij als gemeente zelf garant voor leningen van een zevental
verenigingen/stichtingen/ organisaties ter hoogte van een totaalbedrag van ruim € 1,1 mln.
Een overzicht van deze organisaties is opgenomen in de (vertrouwelijke) bijlage.
In geval één van deze verenigingen in de problemen komt en zich meldt bij de gemeente voor
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extra ondersteuning, dan wordt deze vraag individueel beoordeeld, uiteraard langs de meetlat van
het door uw raad onlangs vastgestelde kader. Openstaande geldleningen en daaraan verbonden
aflossingsverplichtingen worden daarbij meegenomen.
Om te voorkomen dat organisaties in de problemen komen wijzen we organisaties actief op de
diverse financiële regelingen die door het Rijk in het leven zijn geroepen en waarvan ze mogelijk
gebruik kunnen maken.
Subsidies 2020
Meerdere partijen hebben vragen gesteld die betrekking hebben op verstrekte subsidies
voor het jaar 2020. Deze subsidies vallen buiten de scope van de vastgestelde aanpak Covid-19.
Desalniettemin kan het college u mededelen dat ten aanzien van reeds verstrekte
evenementensubsidies, op 9 november jl. het college heeft besloten dat verleende bedragen voor
evenementensubsidies in 2020 gereserveerd mogen worden voor dezelfde evenementen in 2021.
Bij de behandeling van aanvragen om evenementensubsidies 2021 zal dan een verrekening
plaatsvinden met de gereserveerde subsidies van 2020.
Met betrekking tot overige (maatschappelijk/cultureel) verleende subsidies voor 2020, is
geconstateerd dat hier niet een eenduidig beeld of handelingskader in te schetsen is. Dit heeft alles
te maken met de grote diversiteit aan subsidies die we kennen zowel ten aanzien van de hoogte als
ten aanzien van het doel en de doorlooptijd van de subsidies. Voor uw beeld: dit loopt uiteen van
waarderingssubsidies van een paar honderd euro, naar subsidies voor verenigingen op basis van
ledenaantal tot grote subsidies voor professionele instellingen zoals bijvoorbeeld de Schouwburg.
Op korte termijn zal het college een besluit nemen over de te hanteren uitgangspunten bij de
vaststelling van deze subsidies. Uw raad wordt hier, conform toezegging, over geïnformeerd.
Tegemoetkoming ondernemers
Tijdens de raadsbehandeling is ook de wederkerigheid ten aanzien van tegemoetkomingen aan
ondernemers (voor wat hoort wat) ter sprake gebracht. Een voorbeeld hiervan was het hanteren
van vouchers in plaats van kwijtschelding. Zoals ook in de raadsbehandeling aangegeven, vindt het
college dit een zeer sympathieke gedachte. Na de raadsbehandeling heeft hier in college nog een
nadere beschouwing plaatsgevonden. Dit heeft tot de conclusie geleid dat het werken met
vouchers niet leidt tot de economische impuls voor het ondernemersklimaat, hetgeen het beoogde
doel van dit deel van de aanpak Covid-19 is. Veel ondernemers hebben het op dit moment
zwaar. Dit neemt echter niet weg dat er óók ondernemers zijn die juist een éxtra goed zakelijk
jaar hebben als gevolg van Covid-19. Dat heeft ertoe geleid dat we in de communicatie naar onze
ondernemers het advies op gaan nemen om in geval van economische voorspoed vooral óók te
denken aan hetgeen zij voor anderen kunnen betekenen, vb. vrijwilligersorganisaties of de
Voedselbank.
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Monitoring en afstemming
Tot slot zijn er vragen gesteld over de tussentijdse communicatie met uw raad en monitoring van
de uitgaven. De impactanalyse Covid-19 wordt elk kwartaal opgesteld. Hiermee wordt de raad in
élk geval geïnformeerd over de actuele financiële impact, risico’s en compensatie die door het Rijk
is toegezegd. We maken hierbij inzichtelijk hoe de negatieve financiële gevolgen gedekt worden,
uit compensatiemiddelen, de lopende begroting of de algemene reserve.
Voorstellen waarbij een beroep gedaan moet worden op de algemene reserve, worden altijd
separaat aan de raad voorgelegd.
Mochten er naar aanleiding van deze raadsinformatiebrief nog vragen resteren, dan zijn wij
uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
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