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Bevoegd orgaan

B&W

ADVIES
1. Kennis te nemen van de ingediende ondersteuningsaanvraag voor een incidentele subsidie van €25.000 van
Stichting Centrum voor Ouderen 'De Kemphaan' voor het ingeschatte tekort in 2022 als gevolg van de
coronamaatregelen.

2. Op grond van de ingediende aanvraag en de kaders van het handelingskader Aanpak Covid-19 en de
Maatschappelijke Steunregeling Corona, een subsidie van €18.000 te verlenen en deze te dekken uit de
coronamiddelen en voor het overige te weigeren.
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Samenvatting
Als gevolg van de coronacrisis zijn er naast inwoners en ondernemers ook verenigingen en stichtingen die
het moeilijk hebben. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad het handelingskader Aanpak Covid-19
(verder: handelingskader) vastgesteld waarin het beleidskader is gegeven voor tegemoetkoming aan
onder andere maatschappelijke organisaties die het moeilijk hebben als gevolg van de
Coronamaatregelen. Dit handelingskader is uitgewerkt in de door het college vastgestelde
Maatschappelijke Steunregeling Corona (verder: regeling), waarin de juridische randvoorwaarden zijn
vastgelegd.
Stichting Centrum voor Ouderen ‘De Kemphaan’ (verder: De Kemphaan) is een centrum in de kern van
Venray waar ouderen vrij kunnen binnenlopen en elkaar kunnen ontmoeten. De Kemphaan heeft net als
de andere ontmoetingscentra in de gemeente Venray haar deuren moeten sluiten als gevolg van de
coronamaatregelen. Omdat De Kemphaan voorziet dat zij als gevolg van de sluiting in financiële
problemen komt, heeft het bestuur een extra ondersteuning aangevraagd in de vorm van een incidentele
subsidie. Op 6 april 2021 heeft De Kemphaan eerder een subsidie aanvraag voor bovenstaande gedaan
over het jaar 2021. Dit bedrag is niet toegekend, omdat er op dat moment geen acute financiële
noodsituatie was, omdat De Kemphaan voldoende liquide middelen had om haar directe
betalingsverplichtingen te voldoen.
Op 11 november 2021 heeft De Kemphaan opnieuw een subsidieaanvraag ingediend (voor 2022) en is er
daarna contact geweest met de gemeente. Er is De Kemphaan gevraagd aanvullende informatie aan te
leveren, welke zij op 27 januari 2022 aangeleverd hebben. De Kemphaan heeft een exploitatietekort van
€18.000 begroot voor 2022 en vraagt daarom een eenmalige subsidie aan voor een bedrag van €25.000.De subsidieaanvraag is getoetst aan het handelingskader en de regeling corona net als alle andere
aanvragen met betrekking tot corona. Een voorwaarde in het handelingskader om een beroep te kunnen
doen op financiële ondersteuning als gevolg van corona is o.a. dat de noodzaak van de financiële
ondersteuning voor het voortbestaan van de activiteiten aangetoond wordt en de ontstane situatie het
gevolg is van de coronacrisis. Daarnaast dient een organisatie zich volgens het handelingskader in een
acute financiële noodsituatie bevinden en niet meer kunnen voldoen aan haar betalingsverplichtingen.
Concluderend uit de begroting gaat deze situatie in 2022 ontstaan bij De Kemphaan. De Kemphaan heeft
een erg voorzichtige begroting opgesteld en gaat uit van minimale inkomsten. Met een eenmalige
subsidie ter hoogte van het verwachte tekort van €18.000,-, krijgt de Kemphaan de kans om weer te
gaan bouwen aan een stabiel voortbestaan. Dit is lager dan de aangevraagde €25.000.

Beoogd resultaat
-

-

Zorgvuldig toetsen en overwegen bij aanvragen van noodlijdende (maatschappelijke vrijwilligers)
organisaties voor financiële ondersteuning voor acute problemen die zijn ontstaan als gevolg van de
coronacrisis.
Rechtmatig en gemotiveerd beschikking op de aanvraag van De Kemphaan voor incidentele
subsidie als gevolg van gemiste inkomsten door de coronamaatregelen

Argumenten
1.1 De ondersteunings-/subsidieaanvraag van De Kemphaan is volledig en compleet.
De Kemphaan heeft de benodigde gegevens obv de regeling aangeleverd (art. 5 Maatschappelijke
Steunregeling Corona).
2.1 De Kemphaan beschikt over onvoldoende algemene reserve/liquide middelen.
De Kemphaan sluit het jaar 2021 af met een verlies. De Kemphaan is in staat geweest dit op te vangen
binnen de eigen reserves. Er resteert eind 2021 nog een reserve van € 11.638,- (eind 2020 was dit
€32.791 en eind 2019 was dit € 51.127). Voor 2022 heeft De Kemphaan niet voldoende liquide middelen
om het gehele jaar aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Het voortbestaan van de Kemphaan en
haar activiteiten komt hiermee in gevaar.
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2.2 De Kemphaan verwacht een tekort in 2022 van €18.000.
De Kemphaan heeft twee voorgaande jaren afgesloten met een verlies. In de eerste twee maanden van
2022 golden er ook nog coronamaatregelen. We kunnen niet voorspellen hoe 2022 gaat verlopen, of de
oudere gebruikers het aandurven om deel te nemen aan de activiteiten en of De Kemphaan nieuwe
huurders aan kan trekken. Het is aannemelijk dat het langer duurt voordat dit weer is aangetrokken. De
Kemphaan vraag een subsidie van €25.000 terwijl het verwachte tekort €18.000 is. De begroting van de
Kemphaan in 2022 is voorzichtig opgesteld en gaat uit van minimale inkomsten. Met deze eenmalige
subsidie ter hoogte van het verwachte tekort, krijgt de Kemphaan de kans om te gaan bouwen aan een
stabiel voortbestaan. Dit bedrag is lager dan het aangevraagde bedrag van €25.000.
2.4 Er voldoende budget is binnen de coronamiddelen om de eenmalige subsidie te verlenen.
De gemeente Venray heeft vanuit het Rijk coronamiddelen gekregen voor verschillende doeleinden. Onder
andere voor het tegengaan van eenzaamheid onder kwetsbare doelgroepen. Er is voldoende ruimte om
een eenmalige subsidie aan De Kemphaan te verlenen.

Risico’s
De huidige financiële situatie van De Kemphaan is onderzocht en beoordeeld door gemeente Venray. De
bestemmingsreserve voor gebouw- en inventarisonderhoud is niet meegenomen in de beoordeling voor
deze subsidieaanvraag. Onderstaand een beknopte toelichting naar aanleiding van de beoordeling van de
ingediende financiële gegevens:
Het eigen vermogen is afgenomen van €51.127 eind 2019 naar €32.791 eind 2020, naar €11.638
eind 2021.
De oorzaak dat er ingeteerd is op het eigen vermogen ligt in de negatieve resultaten die in 2020 (€18.326) en 2021 (-€21.153) zijn gerealiseerd.
Het is aannemelijk dat deze negatieve resultaten het gevolg zijn van de coronacrisis. Inkomsten
zijn immers weggevallen, omdat er geen activiteiten mochten plaatsvinden. Anderzijds is De
Kemphaan enkele grote huurders verloren; of dit corona-gerelateerd is, is moeilijk te zeggen.
Echter heeft de coronacrisis er wel aan bij gedragen dat deze plekken niet opgevuld zijn.
De Kemphaan gaat er nu al van uit dat 2022 wederom een verlies gaat opleveren. Doordat de
maatregelen begin 2022 wel nog golden en er rekening gehouden dient te worden met dat de
oudere gebruikers het niet aandurven om nu weer deel te nemen aan activiteiten, is dit niet
ondenkbaar.

Kanttekeningen
De Kemphaan krijgt haar begroting niet sluitend in 2022 en heeft naar verwachting niet voldoende liquide
middelen om in 2022 aan al haar betalingsverplichtingen te voldoen. Dit betekent dat het voortbestaan
van De Kemphaan en haar activiteiten hiermee in gevaar komen.

Communicatie
De Kemphaan wordt geïnformeerd via bijgaande beschikking.

Financiële gevolgen
De subsidie wordt verleend uit de beschikbare coronamiddelen.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
Tegen dit besluit kan De Kemphaan bezwaar maken.
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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 De Kemphaan
Eerste aanvraag 11-11-2021 De Kemphaan
Tweede aanvraag 27-01-2022 De Kemphaan
Jaarrekening 2021 De Kemphaan

Naslagwerk
- Handelingskader Aanpak Covid-19 (B&W 27-10-2020)
- Maatschappelijke Steunregeling Corona (B&W 14-12-2020)
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Maatschappelijke ontwikkeling
Raadhuisstraat 1
Postbus 500, 5800 AM Venray
Telefoon (0478) 52 33 33
Telefax (0478) 52 32 22

Stichting Centrum voor Ouderen

E-mail gemeente@venray.nl

'De Kemphaan'

Internet www.venray.nl

Kennedyplein 1

KvK-nummer 14132389

5801 VH Venray

IBAN

NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen)

IBAN

NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen)

BIC

BNGHNL2G
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Uw kenmerk

Onderwerp

Verlening subsidie de Kemphaan

Geacht bestuur / beste meneer Dorssers,
Op 11 november 2021 hebben wij de subsidieaanvraag ontvangen van Stichting Centrum voor
Ouderen ‘De Kemphaan’ (verder: De Kemphaan) voor het jaar 2022. Uw stichting vraagt een
incidentele subsidie van €25.000 aan voor het jaar 2022 vanwege een verwacht tekort in de
begroting. Dit als gevolg van gemiste inkomsten door de coronamaatregelen en afgenomen
reserves om dit op te vangen. Op 27 januari 2022 heeft u aanvullende informatie geleverd en is uw
aanvraag definitief geworden.
Besluit
Op basis van de aangeleverde informatie op 11 november 2021 en 27 januari 2022 is uw aanvraag
getoetst op grond van het handelingskader Aanpak Covid-19 en de Maatschappelijke steunregeling
Corona en hebben wij besloten een incidentele subsidie te verlenen. De verleende subsidie
bedraagt €18.000,-. Het bedrag is bepaald op het verwachte tekort in uw begroting voor 2022. Het
overige aangevraagde bedrag wordt geweigerd.
Waarom hebben wij dit besluit genomen
Op basis van het handelingskader en de maatschappelijke steunregeling verlenen wij u deze
subsidie om het tekort in uw begroting van 2022 op te vullen, zodat uw zelfstandige exploitatie als
gevolg van de coronacrisis niet in gevaar komt. Uw stichting draagt bij aan de sociale cohesie en
leefbaarheid in de kern van Venray en biedt ouderen de mogelijkheid om vrij binnen te lopen en
elkaar te ontmoeten.
Betaling
Wij betalen de subsidie binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking
name van

.

ten
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Directe vaststelling
De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat de subsidie direct definitief wordt toegekend
en u deze niet meer hoeft te verantwoorden. Wel kan het zijn dat de subsidie achteraf wordt
gewijzigd of wordt ingetrokken. In de artikelen 4:49 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en artikel 11 van de Asv is beschreven wanneer dit kan gebeuren. U wordt daar uiteraard
altijd over geïnformeerd.
Uw verplichtingen
Aan de verlening van de subsidie zijn een aantal algemene verplichtingen en voorwaarden
verbonden. Deze kunt u vinden in artikel 4:69 van de Awb, artikel 5 van de ASV en de artikelen
1.6 en 1.7 van het BNRS.
-

dat u de subsidie besteedt aan de activiteiten waarvoor deze verleend is;

-

dat u een goede administratie voert zodat wij kunnen zien waar u de subsidie aan besteed
heeft;

-

dat u aan ons meldt wanneer er zich iets voordoet dat invloed kan hebben op het recht op de
subsidie, bijvoorbeeld wanneer u nog een andere subsidie ontvangt voor dezelfde activiteit.

Bezwaar
Bent u het met dit besluit niet eens, 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 tegen welk besluit u bezwaar maakt en 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. De uiterste datum is zes
weken na de datum waarop wij het besluit verzonden. 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, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
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Vragen
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht

. Zij is maandag tot en met donderdag te bereiken via

telefoonnummer
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
de burgemeester,

de secretaris,

L.A.M. Kompier

E.G.J. Voorn

