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Samenvatting
Sinds maart 2020 heerst de coronapandemie. Als gevolg hiervan zijn er gedurende het afgelopen half jaar
verschillende maatregelen getroffen waardoor het sociaal maatschappelijke leven grotendeels tot stilstand
is gekomen. Een van de sectoren die het hardst getroffen is betreft de culturele sector. Verenigingen, die
een belangrijke basis vormen van onze culturele infrastructuur, hebben hun activiteiten moeten staken of
anderzijds moeten vormgeven. Om ook onze verenigingen perspectief te kunnen bieden na corona is deze
herstelregeling opgesteld. De regeling beoogt de verenigingen bovenal een steun in de rug te geven bij
het herstel na corona. In de 4de corona impactanalyse heeft de raad een bedrag van € 40.000,beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de culturele infrastructuur. Een deel van deze middelen wordt
nu ingezet via deze regeling. Het resterende deel wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een op maat
gesneden programma op basis van de behoeftepeiling bij verenigingen.

Beoogd resultaat
Culturele verenigingen en stichtingen een steun in de rug te geven en perspectief te bieden na corona.

Argumenten
1.1

1.2

1.3

1.4

De culturele sector is hard getroffen
Door de afgekondigde maatregelen heeft het culturele verenigingsleven de afgelopen anderhalf jaar
nagenoeg stilgelegen. Verenigingen hebben hun activiteiten moeten staken of anderzijds moeten
vormgeven. Wat dat betreft hebben we mooie creatieve voorbeelden gezien in onze gemeente. We
merken dat de druk op de verenigingen toeneemt en dat zij hun reserves moeten aanspreken.
Verenigingen geven aan vooral behoefte te hebben aan perspectief en aan waardering/‘een steuntje
in de rug’ vanuit de gemeente.
De regeling draagt bij aan een boeiend cultuurklimaat
Verenigingen en stichtingen vormen een belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur. Het is
van essentieel belang de continuïteit van verenigingen te waarborgen en ook perspectief te bieden
na corona.
De regeling draagt bij aan de opdracht vanuit de impactanalyse
Door vaststelling van de regeling waarderen en steunen wij de verenigingen waarbij ook een
inventarisatie plaatsvindt over de ondersteuningsbehoefte na corona. Op basis van deze opbrengst
wordt in samenspraak met Cultura een op maat gesneden programma aangeboden. Hiermee geven
we vervolg aan de door de raad op 11 mei 2021 vastgestelde vervolgaanpak 2021 Covid-19
gemeente Venray Een stap vooruit!
De regeling is begrenst en sluit aan op soortgelijke regelingen
Alleen verenigingen die in 2020 en/of in 2021 een periodieke subsidie ontvingen op basis van
hoofdstuk 2 Bnrs komen in aanmerking voor de herstelregeling. Het gaat dan in totaal om zo’n 50
verenigingen. Per organisatie vindt een eenmalige uitkering plaats op basis van de ingediende
aanvraag. De hoogte van het uit te keren bedrag (€500,-) komt overeen met de eerder
vastgestelde regeling voor ondernemers.

Risico’s
N.v.t.

Kanttekeningen
Het coronavirus blijkt zeer wispelturig. Dit maakt het organiseren van een grote bijeenkomst na de
zomervakantie hoogst onzeker. Daarom is gezocht naar een alternatief om toch de voortgang te houden
in de ondersteuning richting verenigingen. Bij de aanvraag wordt tevens de ondersteuningsbehoefte
uitgevraagd en wordt in samenwerking met Cultura een op maat gesneden programma aan verenigingen
aangeboden.
De Maatschappelijke Steunregeling Corona is bovenal bedoeld voor verenigingen en stichtingen die als
gevolg van corona in acute financiële nood komen. De nu voorliggende regeling is bovenal bedoeld als
steun in de rug en om perspectief te geven.
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Communicatie
De herstelregeling wordt na vaststelling bekend gemaakt op www.overheid.nl. Verenigingen en
stichtingen worden via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd. Ook Cultura zal hun actief wijzen op de
mogelijkheid. Daarnaast is een filmpje in voorbereiding. In de eerste fase van Corona is indertijd ook een
film opgenomen ter ondersteuning van de sector. Dit krijgt nu een vervolg.

Financiële gevolgen
Vanuit het rijk ontvangen gemeenten middelen om de culturele basisinfrastructuur te ondersteunen als
gevolg van de coronamaatregelen. Via de 4de impactanalyse is door de raad een bedrag van € 40.000,gereserveerd om culturele verenigingen te ondersteunen richting toekomst na corona. Verenigingen en
stichtingen ontvangen eenmalig een financiële bijdrage van € 500,-. In totaal gaat het om zo’n 50
organisaties waardoor de totale kosten maximaal € 25.000,- bedragen. Het restant wordt ingezet voor
ondersteuning op maat.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
N.v.t

Rechtmatigheid
Via de eerder genoemde vervolgaanpak Covid-19 heeft de raad opdracht gegeven aan het college voor
deze herstelregeling.

Fatale termijnen
N.v.t

Vervolgtraject besluitvorming
Na vaststelling van de herstelregeling worden verenigingen en stichtingen geïnformeerd via de
gebruikelijke informatiekanalen en via Cultura Venray. Op basis van de input van verenigingen zal na de
zomervakantie een op maat gesneden aanbod worden ontwikkeld.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Subsidieregeling
2. NIET OPENBAAR: overzicht verenigingen die periodiek subsidie ontvingen in 2020 en 2021

Naslagwerk
N.v.t.

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray
houdende regels omtrent herstelregeling culturele infrastructuur
Intitulé
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray houdende regels omtrent
herstelregeling culturele infrastructuur
Overwegende, dat:
De culturele sector in Venray hard wordt geraakt door de coronapandemie. De gemeente ervoor wil zorgen dat
de lokale culturele infrastructuur overeind kan blijven zodat Venray levendig en aantrekkelijk blijft voor alle
inwoners.
De gemeente toekomstperspectief wil bieden aan de culturele sector. Zij wordt gestimuleerd om na de
coronapandemie innoverende en interactieve activiteiten te ontplooien, waardoor cultuur weer gaat en blijft
bloeien en zo bijdraagt aan het creëren van een duurzame en vitale culturele infrastructuur in het post-corona
tijdperk
Gelet op:
- artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidievordering gemeente Venray 2021, hierna: Asv;
- de door de raad op 11 mei 2021 vastgestelde vervolgaanpak 2021 Covid-19 gemeente Venray Een stap
vooruit!
Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:
a.

Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Venray;

b.

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

c.

Bnrs: Besluit nadere regels subsidieverstrekking gemeente Venray 2021;

d.

Organisatie: de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk die periodieke subsidie
ontvangt op basis van hoofdstuk 2 Bnrs.

Artikel 2 Doelgroep waaraan subsidie kan worden verleend
Subsidie kan slechts worden verleend aan:
a. een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk;
b. die met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht is op de inwoners van de gemeente Venray; en
c. die periodieke subsidie heeft ontvangen gedurende de jaren 2020 en/of 2021 op basis van
hoofdstuk 2 Bnrs.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie wordt verleend voor activiteiten die passen binnen de doelen en aanvullend zijn op de reguliere
activiteiten van de organisatie. Voor subsidie komen in aanmerking de volgende activiteiten:
a. activiteiten die plaatsvinden tussen 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2022;
b. activiteiten die in de gemeente Venray plaatsvinden; en
c. die voor een breed publiek bereikbaar zijn.
Artikel 4 Aanvraag
1.

De aanvraag moet zijn ingediend voor 1 januari 2022.

2.

De aanvraag moet worden ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de organisatie.
a.

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door middel van een volledig ingevuld
aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier moet worden onder meer het volgende worden
aangegeven:een duidelijke omschrijving van hoe de middelen worden ingezet; en

b.

welke behoefte er is aan ondersteuning van de gemeente na afloop van de coronapandemie.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt eenmalig € 500 per organisatie.
Artikel 6 Verantwoording
Subsidies op basis van deze regeling worden bij de verlening direct vastgesteld. De
subsidieontvanger hoeft geen verantwoording in te dienen.
Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden
In aanvulling op de genoemde weigeringsgronden in artikel 7 van de Asv kan de subsidieverlening worden
geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:
a.

Het voortbestaan van de aanvrager en haar activiteiten is of dreigt in gevaar te komen.

b.

De aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen.

Artikel 8 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze
uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.
Artikel 9 Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling
1.

Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als Herstelregeling culturele infrastructuur;

2.

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 oktober 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2023;

3.

Deze uitvoeringsregeling blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn aangevraagd
of verstrekt.

Ondertekening
Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 september 2021.
de gemeentesecretaris/directeur,
E. Voorn,
de burgemeester,
L. Winants

