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ADVIES
1. Kennis te nemen van de ingediende ondersteuningsaanvraag van Stichting DOEN! als gevolg van de Corona
maatregelen.
2. De periodieke subsidie voor het jaar 2020 aan Stichting DOEN! niet terug te vorderen.
3. De verlening van de periodieke subsidie 2021 aan stichting DOEN! mee te nemen in de afweging van deze
ondersteuningsaanvraag.
4. Tegemoet te komen aan de ondersteuningsaanvraag van Stichting DOEN! door, bij verhuizing per 1 januari 2022, de
stichting toe te staan om, zonder huurkosten, de Jerusalem lokalen al in november 2021 te mogen inrichten.
5. Op grond van de kaders van het handelingskader Aanpak Covid-19 en de Maatschappelijke Steunregeling Corona
geen extra financiële ondersteuning toe te kennen aan Stichting DOEN.
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Samenvatting
Als gevolg van de Coronacrisis zijn er naast burgers en ondernemers ook verenigingen/stichtingen die het
moeilijk hebben. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad het handelingskader Aanpak Covid-19
vastgesteld waarin het beleidskader is gegeven voor tegemoetkoming aan onder andere maatschappelijke
organisaties die het moeilijk hebben als gevolg van de Corona maatregelen. Dit handelingskader is
uitgewerkt in de door het college vastgestelde Maatschappelijke Steunregeling Corona, waarin de
juridische randvoorwaarden zijn vastgelegd.
Stichting DOEN! is een activiteitencentrum waar voornamelijk ouderen uit de gemeente Venray gebruik
van maken. DOEN! is momenteel gevestigd aan de Prins Bernardstraat 12a en wil graag per 1 september
2021 haar activiteiten verhuizen naar het Jerusalem gebouw. Hierover is de stichting in contact met
gemeente Venray.
Stichting DOEN! heeft op 22 januari 2021 een subsidie aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning
als gevolg van gemiste inkomsten in 2020 en het hele jaar 2021, omdat de stichting de deuren heeft
moeten sluiten vanwege de Corona maatregelen. Deze subsidie aanvraag is besproken met het interne
klankteam Corona-hulpvragen.
De subsidie aanvraag is getoetst aan het handelingskader Aanpak Covid-19 en de Maatschappelijke
Steunregeling Corona. Een voorwaarde in het handelingskader om een beroep te kunnen doen op
financiële ondersteuning als gevolg van Corona is, dat een organisatie zich onder andere in een acute
financiële noodsituatie moet bevinden. Dit is bij Stichting DOEN! niet aan de orde, want de stichting heeft
voldoende financiële reserves om de, voor 2021 ingeschatte tekorten door Corona, nog te kunnen
opvangen (bijlage 3 Exploitatie DOEN 2020).

Beoogd resultaat
-Zorgvuldig toetsen en overwegen bij aanvragen van (maatschappelijke vrijwilligers) organisaties voor
financiële ondersteuning voor de problemen die zijn ontstaan als gevolg van de Coronacrisis.
-Rechtmatig en gemotiveerd beschikken op de aanvraag van Stichting DOEN! om financiële
ondersteuning als gevolg van gemiste inkomsten door de Corona maatregelen in 2020 en 2021.

Argumenten
1.1 De ondersteuningsaanvraag/subsidieaanvraag van Stichting DOEN! is volledig en compleet.
De aanvraag heeft een heldere onderbouwde motivering. De aanvrager heeft de benodigde gegevens obv
Maatschappelijke Steunregeling Corona van de gemeente Venray aangeleverd (art. 5 Maatschappelijke
Steunregeling Corona).
2.1 Het college wil ruimhartig beleid voeren mbt het verantwoorden van de subsidies 2020 voor o.a.
vrijwilligersinstellingen vanwege de Coronaperiode. (Collegebesluit 30 november 2020)
In 2020 heeft Stichting DOEN! een periodieke subsidie ontvangen van € 22.580,87, de subsidie is
bestemd voor het uitvoeren van activiteiten. Als gevolg van de Coronamaatregelen moest de stichting
haar deuren in 2020 deels sluiten waardoor activiteiten niet zijn uitgevoerd, maar vaste lasten wel
doorliepen. Voorgesteld wordt om na ontvangst van de verantwoordingsdocumenten (termijn 1 juni 2021)
de subsidie die niet gebruikt is, niet terug te vorderen in deze moeilijke tijd vanwege Corona.
3.1 Het subsidiegeld 2021 is op 17 februari 2021 verleend ondanks de onzekerheid over, wanneer de
stichting haar activiteiten weer kan gaan uitvoeren in 2021.
Stichting DOEN! draagt bij aan het positieve welzijn van de inwoners van Venray door activiteiten aan te
bieden. De periodieke subsidie is daarom ook dit jaar aan de stichting verleend, ondanks de onzekerheid
over het hervatten van de activiteiten dit jaar.
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4.1 Gemeente Venray helpt de stichting hiermee om zonder extra kosten eerder te kunnen starten in het
Jerusalem gebouw.
Stichting DOEN! wil per 1 september 2021 verhuizen van de Bernardstraat 12a naar het Jerusalem
gebouw. Omdat de huurovereenkomst met de huidige verhuurder, locatie Bernardstraat, pas op 31
december 2021 afloopt, betekent dit dat er in het geval van een verhuizing per 1 september 2021, voor
vier maanden (sept t/m december) dubbele huurlasten ontstaan van € 8000,- (Bijlage 4). De dubbele
huurlasten zijn te voorkomen als de stichting per 1 januari 2022 lokalen in het Jerusalem gebouw gaat
huren. Gemeente Venray toont coulance door de stichting toestemming te geven om, zonder huurkosten,
in de maand november van 2021 (overlegd met afd. Vastgoed) te beginnen met het inrichten van de
lokalen in het Jerusalem gebouw.
4.2 Doordat de stichting twee maanden eerder in de lokalen kan starten met inrichten, biedt dit
perspectief voor de vrijwilligers, zodat zij hun vrijwilligerswerk weer kunnen hervatten (passend binnen
de dan geldende Corona maatregelen).
De vrijwilligers van de stichting kunnen de verhuisactiviteiten twee maanden eerder oppakken, waardoor
zij elkaar ontmoeten, participeren en verbindingen kunnen leggen met gebruikers in het Jerusalem
gebouw.
5.1 Het voortbestaan van Stichting DOEN! en haar activiteiten is, of komt, niet in gevaar.
Stichting DOEN! heeft, met aftrek van de aangegeven reserveringsdoelen (geraamde verhuiskosten en
afschrijvingskosten), nog voldoende financiële middelen om in 2021 tekorten als gevolg van Corona op te
vangen en daarmee te blijven bestaan. (art. 9 lid g Maatschappelijke Steunregeling Corona) Stichting
DOEN! heeft voldoende reserves om haar activiteiten te continueren als de Coronamaatregelen
versoepelen, ook met aftrek van de bestemmingsreserve voor de verhuiskosten en de
afschrijvingskosten. Dit betekent dat Stichting DOEN! niet in haar voortbestaan wordt bedreigd.
Risico’s
n.v.t.

Kanttekeningen
4.1 Dit voorstel is gebaseerd op hetgeen nu actueel is met betrekking tot de Corona maatregelen
(lockdown).
Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken met betrekking tot het verloop van de Corona pandemie en
de mate van openstelling van activiteiten in dit jaar 2021, weten we niet of Stichting DOEN! wellicht
eerder dan januari 2022 haar activiteiten kan hervatten. Afdeling Vastgoed heeft goed en vaak contact
met de stichting. Mocht de situatie er voor de stichting in de loop van 2021 anders uit zien door
versoepeling van de Corona maatregelen, dan is er ruimte om de verhuisdatum naar het Jerusalem
gebouw naar voren te verzetten, inclusief de afspraak van twee maanden eerder starten met inrichten
van de lokalen zonder huurkosten.
5.1 Toekomstgericht heeft de verhuizing van de stichting naar het Jerusalem gebouw een gunstig effect
op de exploitatie.
Stichting DOEN! zal door de verhuizing naar het Jerusalem gebouw een aanzienlijk lagere huurprijs gaan
betalen dan de huurprijs die zij betaalde in de Bernardstraat. Dit betekent dat de inschatting nu is dat
Stichting DOEN! ook in 2022 niet wordt bedreigd in haar voortbestaan.

Communicatie
Stichting DOEN! wordt over uw besluit geïnformeerd via bijgaande beschikking.

Financiële gevolgen
n.v.t.
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Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Juridische gevolgen
Tegen dit besluit kan Stichting DOEN! bezwaar maken.

Rechtmatigheid
Dit besluit wordt rechtmatig genomen op grond van de Maatschappelijke Steunregeling Corona en het
handelingskader Aanpak Covid-19.

Fatale termijnen
n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Beschikking Stg. DOEN!
Aanvullende aanvraag Stichting DOEN!
Exploitatie DOEN 2020
Bijlage reserveringsdoelen Stichting DOEN!
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Onderwerp

Besluit op uw aanvraag ondersteuning agv Coronamaatregelen

Geacht bestuur, beste meneer Beterams,
Op 3 december 2020 hebben wij uw aanvraag ontvangen waarin u vraagt om financiële
ondersteuning als gevolg van tekorten die zijn ontstaan door de Corona maatregelen. Deze
aanvraag is een aanvulling op uw eerdere verzoek van 25 mei 2020. Op ons verzoek heeft u
aanvullende financiële gegevens per mail toegestuurd waarna uw aanvraag in behandeling is
genomen.
Aanvraag en toetsing
Op 22 januari 2021 was uw aanvraag volledig en compleet ingediend volgens de voorwaarden in
het handelingskader Aanpak Covid-19 (verder: handelingskader) en de Maatschappelijke
Steunregeling Corona (verder: regeling). Op 22 januari 2021 heeft u telefonisch contact gehad met
Myranda Hartong. In dat telefoongesprek is met u besproken dat uw aanvraag wordt getoetst aan
het handelingskader en regeling en aan de algemene subsidieverordening (ASV) en besluit nadere
regels (BNRS)*.
Besluit
Een voorwaarde in het handelingskader en regeling om een beroep te kunnen doen op financiële
ondersteuning als gevolg van Corona is, dat een organisatie zich in een acute financiële
noodsituatie moet bevinden. Zodanig, dat de instandhouding van de activiteiten in gevaar is of
dreigt te komen als gevolg van de Coronacrisis.
Stichting DOEN! heeft, met aftrek van de reserveringsdoelen (geraamde verhuiskosten en
afschrijvingskosten), nog voldoende financiële middelen om in 2021 tekorten als gevolg van
Corona op te vangen en daarmee te blijven bestaan. (art. 9 lid g Maatschappelijke Steunregeling
Corona) Wij wijzen uw aanvraag voor financiële ondersteuning daarom af. (art.2 en art. 9 lid g
Maatschappelijke Steunregeling Corona, art.7 lid 3 e ASV).
Wij komen uw organisatie graag tegemoet door maatwerkgericht binnen het handelingskader op
andere manieren te helpen. In onderstaande overweging lichten wij dit toe.
*De subsidie kaders met betrekking tot Corona en de Algemene Subsidie Verordening en het Besluit nadere
regels subsidieverstrekking zijn te raadplegen op www.venray.nl
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Overweging
Wij kennen uw stichting al vele jaren, voorheen onder de naam Senioren Service Gilde Venray. Wij
zijn ons ervan bewust dat uw stichting een zeer actieve, betrokken en maatschappelijk waardevolle
stichting is voor de inwoners van Venray. Uw stichting draagt bij aan een positief welzijn van onze
inwoners en stimuleert tevens vrijwilligerswerk.
-Verlening periodieke subsidie
Uw stichting ontvangt voor het uitvoeren van de activiteiten voor de inwoners van Venray jaarlijks
subsidie. Ook in 2020 heeft u periodieke subsidie ontvangen en ondanks dat er niet het hele jaar
activiteiten konden plaatsvinden als gevolg van de Corona maatregelen, vorderen wij, onder
voorbehoud van de door u in te dienen verantwoording (vóór 1 juni 2021) de subsidiemiddelen
over 2020 niet terug.
Ondanks de onzekerheid over het hervatten van de activiteiten in 2021 verlenen wij ook voor dit
jaar deze periodieke subsidie. Inmiddels heeft u de beschikking en betaling van de subsidie voor
2021 ontvangen, € 22.987,53 voor activiteiten Stichting DOEN! plus € 2.778,87 project
Coach4you.
-Tegemoetkoming bij verhuizing naar Jerusalem gebouw
Op vrijdag 29 januari 2021 heeft Myranda Hartong, in een telefoongesprek met u, onze toetsing en
overwegingen toegelicht. Er is onder andere gesproken over de verhuizing van uw stichting per 1
september 2021 naar het Jerusalem gebouw. Omdat uw huurovereenkomst met de huidige
verhuurder, locatie Bernardstraat, pas op 31 december 2021 afloopt, constateren wij dat er in het
geval van een verhuizing per 1 september, voor 4 maanden (sept-dec 2021) dubbele huurlasten
ontstaan van € 8000,-.
Als uw stichting besluit om niet op 1 september 2021, maar op 1 januari 2022 het Jerusalem
gebouw te gaan huren ontstaan er geen dubbele huurlasten. Als u er voor kiest om de ruimtes in
het Jerusalem gebouw te huren per 1 januari 2022 staan wij toe dat Stichting DOEN! zonder
huurkosten al per 1 november 2021 kan beginnen met het inrichten van de lokalen in het
Jerusalem gebouw. Mocht de situatie er in de loop van 2021 anders uit zien door versoepeling van
de Corona maatregelen, dan is er ruimte om in goed overleg met de afdeling Vastgoed van
gemeente Venray, de verhuisdatum naar het Jerusalem gebouw naar voren te verzetten, inclusief
de afspraak van twee maanden eerder starten met inrichten van de lokalen zonder huurkosten.
-Bestemmingsreserve voor verhuizing
Met betrekking tot bestemmingsreserves vinden wij de verhuiskosten en de afschrijving op de
inventaris reëel. Met aftrek van deze reserveringsdoelen voor de verhuizing naar het Jerusalem
gebouw heeft uw stichting nog voldoende financiële reserves om de tekorten als gevolg van Corona
in 2021 op te vangen. In deze tijd van de Coronapandemie zijn helaas velen genoodzaakt,
inwoners, ondernemers en organisaties, zijn of haar spaartegoeden/ reserves in te zetten om deze
Corona tijd te overbruggen.

*De subsidie kaders met betrekking tot Corona en de Algemene Subsidie Verordening en het Besluit nadere
regels subsidieverstrekking zijn te raadplegen op www.venray.nl
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-Eigenaarschap
Uw bestuur en leden hebben diverse activiteiten ondernomen om de stichting te ondersteunen. Zo
lezen wij in uw aanvraag dat u een aanvraag voor de TOGS regeling gedaan heeft welke is
afgewezen, omdat de stichting niet onder de bepaalde SBI-codes staat vermeld.
In het handelingskader Aanpak Covid-19 vindt u op pagina 14 diverse inspirerende ideeën en
uitspraken om in gezamenlijkheid met uw deelnemers de stichting te helpen en draaiende te
houden. Wij bieden aan om uw stichting te faciliteren als het gaat over verbinding leggen tussen
meerdere Venrayse (vrijwilligers) organisaties om samen te werken en oplossingen te bedenken.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Myranda Hartong via email
myranda.hartong@venray.nl of telefonisch 06 420 788 56.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.
Dit kan via www.venray.nl/bezwaarschrift-indienen. Daarvoor heeft u uw elektronische
handtekening (DigiD) nodig. Ook kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u
naar burgemeester en wethouders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray.
In het bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u
het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. U heeft zes weken om het
bezwaarschrift in te dienen. Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er
spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel
vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie
van de rechtbank Limburg, telefoonnummer 088 – 3612222, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

L.M.C. Winants, burgemeester

E.G.J. Voorn, secretaris

*De subsidie kaders met betrekking tot Corona en de Algemene Subsidie Verordening en het Besluit nadere
regels subsidieverstrekking zijn te raadplegen op www.venray.nl

Wanssum, 3 december 2020
Betreft: aanvulling op verzoek tot ondersteuning DOEN! d.d. 28/05/2020
Geachte mevrouw Boon / Hallo Mariska,
N.a.v. ons telefoongesprek afgelopen maandag de volgende aanvulling op ons eerdere verzoek tot
ondersteuning bij het Ondernemersloket van de gemeente Venray.
Wanneer ik juist geïnformeerd ben, is het handelingskader op basis waarvan alle aanvragen voor
financiële ondersteuning worden beoordeeld, inmiddels vastgesteld.
Om tot een juiste en volledige beoordeling van onze eerdere aanvraag te kunnen komen, leek het ons
juist om deze eerdere aanvraag aan te vullen/passen op grond van nieuwe feiten cq. gewijzigde
omstandigheden.
Waar we eind mei nog hoopten op een herstart m.i.v. begin september, lijkt de harde realiteit dat we
een herstart per 1 januari 2021 gevoeglijk kunnen vergeten. Sterker nog, we houden er ernstig
rekening mee, dat we onze deelnemers pas met ingang van het nieuwe seizoen (eind augustus/begin
september) weer welkom kunnen heten. De financiële gevolgen zullen dus nog veel ingrijpender zijn
dan we in mei konden bevroeden.
Los van een incidentele meevaller zoals een aanzienlijke teruggave op de energierekening
(ca. € 2.000,00) en een leuk bedrag vanuit Rabo ClubSupportactie (€ 400,00), zijn onze reguliere
inkomsten uit deelnemersbijdragen (maandelijks € 1.000,00) en koffie-en theegelden (eveneens
maandelijks € 1.000,00) volledig weggevallen en is verreweg het grootste deel van de vaste lasten
door blijven lopen.
De gevolgen zijn dan ook duidelijk. Hadden we eind maart nog een banktegoed van ruim
€ 58.000,00 *), inmiddels is dat geslonken tot € 31.000,00 *). En met de wetenschap dat we voorlopig
onze activiteiten niet kunnen hervatten, zal ons spaartegoed maandelijks met ongeveer € 3.500,00
(waarvan € 2.650,00 huur) blijven afnemen. En dan maar hopen, dat we begin volgend jaar weer op
een bijdrage vanuit de gemeente (in de vorm van subsidie) mogen rekenen.
Zoals eerder vermeld hebben we ook een beroep gedaan op de rijksoverheid door een aanvraag in te
dienen o.g.v. de TOGS-regeling. Daarmee hoopten we in aanmerking te komen voor een bijdrage van
€ 4.000,00. Onze aanvraag is in 1e termijn afgewezen en over het door ons ingediende bezwaarschrift
is uiteindelijk ook negatief geoordeeld.
Kortom, Corona heeft ook voor onze vereniging dramatische gevolgen. En dan verkeren (of
verkeerden) wij nog in de gelukkige omstandigheid, dat wij financieel gezien zeer ruim in het jasje
zitten (zaten) dankzij het voorzichtige, behoudende beleid van het voorgaande bestuur.
Wij, het nieuwe bestuur, willen echter vooruit. Dat betekent nieuwe doelgroepen bereiken (bijv.
jongere ouderen), deels met nieuwe activiteiten en dat alles inmiddels ook onder een nieuwe naam. En
dan zijn we ook nog druk met nieuwe, betere huisvesting (mogelijk bij Jerusalem?).

We zitten niet stil, getuige ook onze tijdelijke expositie in het voormalig Xenos-pand, waar een groot
aantal teamleiders en deelnemers de resultaten van hun inspanningen tijdens de diverse cursussen en
workshops laten zien. Meer dan 600 bezoekers tijdens de maand oktober, bijna 20 nieuwe
aanmeldingen.
Onze teamleiders, onze assistent-teamleiders, onze deelnemers en wijzelf willen vooruit. En het zou
doodzonde zijn, dat we straks, wanneer we het corona-virus eindelijk onder controle hebben en we
weer echt aan de slag mogen, dat niet meer zouden kunnen omdat er onvoldoende financiële middelen
beschikbaar zijn.
Tenslotte refereren we graag aan een van de 5 ambities uit het Leefstijlakkoord: “In Venray leven in
2022 de meest gelukkige senioren van Limburg”. DOEN! Activiteitencentrum Venray levert daaraan
een substantiële bijdrage door wekelijks 300 tot 350 overwegend oudere burgers van Venray een zeer
divers programma aan te bieden.
Hopelijk kunnen wij een positieve reactie in de vorm van een substantiële bijdrage vanuit het
Ondernemersloket tegemoet zien.
Met vriendelijke groet,
Ton Beterams
Namens het bestuur van DOEN! Activiteitencentrum Venray

*) Inbegrepen de volgende reserveringsdoelen (zie Bijlage):

BIJLAGE 3
Exploitatie DOEN! Activiteitencentrum Venray 2020
Inkomsten
Subsidies (1)
Deelnemers (2)
Consumpties (3)
Kopieën (4)
Rente (5)
Energiebelasting (6)
Verhuur (7)
Diversen (9)
Computerbijdragen

Tekort
Totaal

Uitgaven
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

25.759,41
1.410,50
2.977,60
0,00
4,78
1.307,00
60,00
3.599,11
0,00

14.556,12
49.674,52

Kantoorkosten (21)
Telefoon/Internet (22)
Bankkosten (23)
Verzekeringen (24)
Belastingen (25)
Aanschaffingen (26)
Onderhoudskosten (27)
Coach4You (28)
Computerkosten (29)
Inkoop koffie e.d. (30)
Schoonmaakkosten (31)
Lidmaatschappen (32)
Kosten kopieerapparaat (33)
Representatiekosten (34)
Teamleiders (35)
Huurkosten (36)
Energiekosten (37)
Water (38)
Vuilnis (39)
Reiskosten (40)
Diversen (42)
Tot aal

Saldi
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

107,33
836,42
186,94
854,48
405,15
305,35
1.863,81
1.255,83
0,00
362,12
315,70
145,00
0,00
657,98
6,50
31.950,00
8.444,00
119,88
611,56
7,22
1.239,25
49.674,52

1 januari 2020
Kas
Bank
Spaarrekening
Totaal

€
0,00
€ 3.836,35
€ 38.737,85
€ 42.574,20

31 december 2020
Kas
Bank
Spaarrekening
Totaal

€
0,00
€ 3.275,45
€ 24.742,63
€ 28.018,08

Afname middelen

€ 14.556,12

Bijlage: Toelichting op de reserveringsdoelen van DOEN! Activiteitencentrum Venray:
A) Geen verhuizing

B) Verhuizing naar Jerusalem

- Aanschaf keramiekoven:
- Afschrijving op inventaris
- Face-lift alle lokalen:

€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00

Totaal: € 13.000,00

- Vloer vernieuwen:
- Afschrijving op inventaris:
- Tijdelijk dubbele huur:
- Overige verhuiskosten:
Totaal:

€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 8.000,00
€ 6.500,00
€ 20.000,00

