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Onderwerp: Inzet stelpost “Nog te maken kosten corona” voor onder meer tijdelijke subsidieregeling coronaschade culturele 

en sociaalmaatschappelijke organisaties 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

U heeft bij vaststelling van de Najaarsnota 2020 besloten tot het instellen van de stelpost “Nog te 

maken kosten corona” voor die coronakosten die op dat moment nog niet in beeld waren. Inmiddels 

zijn deze kosten in beeld gebracht. In deze brief informeren wij u over ons besluit hoe de stelpost 

wordt ingezet om deze kosten te dekken en ons besluit tot een tijdelijke subsidieregeling om de 

schade voor culturele en sociaalmaatschappelijke organisaties, zoals buurt -en dorpshuizen (deels) 

te kunnen compenseren. 

 

Coronakosten sociaal beleid inclusief buurt -en dorpshuizen 

Voor sociaal beleid zijn kosten in beeld gebracht die de gemeente zelf treft: kosten Noodopvang 

onderwijs en inkomstenderving door verminderde inning eigen bijdrage peuterspeelzalen, VVE en 

eigen bijdrage Wmo. Aanvullend is de schade voor externe partijen in beeld gebracht. Culturele 

organisaties, buurt -en dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties en andere sociaalmaatschappelijke 

organisaties leiden schade door verlies van inkomsten via horeca, verhuur, lidmaatschap en meer. 

Hierbij geldt aanvullend dat de landelijke en ook onze lokaal getroffen maatregelen niet of 

onvoldoende voorzien in compensatie, of dat (voornamelijk kleine) organisaties niet in aanmerking 

komen voor compensatie via één van de regelingen.  

De totale kosten – kosten gemeente en kosten externe partijen - zijn geraamd op 454.500 euro. 

Hiervoor zetten we de stelpost “Nog te maken kosten corona” als dekking in. 

 

Tijdelijke subsidieregeling 

Een belangrijk deel van het budget uit de stelpost wordt ingezet voor de tijdelijke subsidieregeling 

“Ondersteuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaalmaatschappelijke organisaties 

Midden-Groningen 2021”. Deze geldt voor 2020 en - in verband met de huidige lockdown – ook voor 
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2021. Culturele en sociaalmaatschappelijke organisaties, waaronder buurt -en dorpshuizen kunnen 

onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van deze regeling en een aanvraag indienen. Er wordt 

een subsidieplafond van 368.000 euro per jaar gehanteerd. 

 

De culturele sector, de buurt -en dorpshuizen en andere sociaalmaatschappelijke organisaties 

spelen een belangrijk rol voor ontmoeting en participatie in onze gemeente. Op zichzelf, maar ook 

voor de lokale economie, voor de sociale cohesie en voor het welzijn van inwoners.  

Nu het bewogen jaar 2020 is afgerond, kan de balans opgemaakt worden voor de schade die de 

coronamaatregelen hebben betekend op cultureel en maatschappelijk gebied. Bovendien is de 

crisis nog niet voorbij en zal ook de huidige lockdown een negatief effect hebben op deze 

organisaties.  

 

We vinden het belangrijk om met deze tijdelijke regeling onze lokale organisaties voor zowel 2020 

als 2021 zoveel mogelijk tegemoet te komen om de schade die zij door de coronacrisis en de 

beperkende maatregelen ondervinden, te beperken.  

 

De regeling gaat per direct in en organisaties kunnen vóór 1 maart aanstaande een aanvraag 

indienen voor de opgelopen schade in 2020 en voor 1 juli 2021 voor de opgelopen kosten in 2021. 

We zorgen ervoor dat de regeling breed bekend wordt gemaakt.  

 

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


