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Onderwerp: Raadsbrief beleidsregels subsidies en coronacrisis gemeente Midden-Groningen 2020 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Subsidieontvangers worden geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis, met name het 

verbod op evenementen. Activiteiten die op de rol staan in de periode 16 maart tot 1 juni 2020 

gaan hoogstwaarschijnlijk niet door of worden verplaatst. Wij hebben besloten hier coulant mee 

om te gaan. In de bijgevoegde Beleidsregels subsidies en coronacrisis gemeente Midden-Groningen 

2020 (zie bijlage) hebben we dit uitgewerkt. Wij hebben op 28 april 2020 besloten deze 

beleidsregels vast te stellen. 

 

De maatregelen vanwege de coronacrisis zijn een bijzondere omstandigheid. Organisatoren van 

gesubsidieerde activiteiten hadden redelijkerwijs geen rekening met deze maatregelen kunnen 

houden en dreigen gedupeerd te raken. Het is daarom redelijk om subsidieontvangers tegemoet te 

komen die vooralsnog in de periode 16 maart 2020 tot 1 juni 2020 activiteiten hadden gepland die 

uitgesteld of geannuleerd moeten worden. In de Beleidsregels subsidies en coronacrisis gemeente 

Midden-Groningen 2020 worden de volgende uitgangspunten uitgewerkt. We maken hierbij 

onderscheid in incidentele en structurele subsidies. 

 

Hoofdregels voor incidentele subsidies (artikel 4 beleidsregels) 

 

 Gesubsidieerde activiteiten die vanwege de coronamaatregelen niet konden worden 

uitgevoerd, worden in principe vastgesteld op € 0,- op grond van artikel 4:46.2a van de 

Algemene wet bestuursrecht. Kortom: gaat de activiteit niet door, dan moet de subsidie 

worden terugbetaald. Hierop zijn twee uitzonderingen: 

o Heeft de subsidieontvanger voorbereidingskosten gemaakt? Dan hoeven die niet 

terugbetaald te worden. Er moet wel sprake zijn van aantoonbare en werkelijk 

gemaakte kosten. 
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o Is de subsidieontvanger van plan de activiteit later in 2020 alsnog te organiseren? Dan 

mag de toegekende subsidie daarvoor worden gebruikt. 

 Levert uitstel van een gesubsidieerde activiteit meerkosten op? Dan is er geen aanvullende 

subsidie mogelijk. We zouden dan namelijk subsidieplafonds en/of de begrotingsruimte 

overschrijden. Vanwege de financiële situatie van de gemeente Midden-Groningen is dat geen 

optie. 

 Lukt het niet om een activiteit alsnog in 2020 plaats te laten vinden? Dan wordt de subsidie op 

€ 0,- vastgesteld (met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidingskosten). De 

subsidieaanvrager kan voor het jaar 2021 een nieuwe subsidie aanvragen. De reden hierachter 

is dat we geen goed beeld meer hebben van verstrekte subsidies als deze in 2021 of zelfs 

daaropvolgende jaren kunnen worden gebruikt. We krijgen dan problemen bij de beoordeling 

van de rechtmatigheid van de verstrekte subsidies en we hebben geen beeld van de 

beschikbare bedragen voor de begroting van 2021 en de subsidieplafonds van 

subsidieregelingen. 

 

Hoofdregels voor jaarlijkse subsidies (artikel 3 beleidsregels) 

 

Niet alleen ontvangers van incidentele subsidies kunnen geraakt worden door de 

coronamaatregelen. Ook subsidies die wij jaarlijks verlenen, veelal aan grotere organisaties, 

kunnen gedeeltelijk gebaseerd zijn op activiteiten die plaats hadden moeten vinden in de periode 

16 maart 20202 tot 1 juni 2020. In de beleidsregels wordt uiteengezet hoe we hier op korte termijn 

mee omgaan: 

 

 Termijnen voor verantwoording en aanvragen van subsidie kunnen op verzoek worden verlengd. 

 Indien noodzakelijk kunnen subsidie- of voorschottermijnen eerder worden betaald, 

bijvoorbeeld vanwege liquiditeitsproblemen. 

 Structurele subsidies lopen door, ook als de ontvanger vanwege de coronamaatregelen 

bepaalde activiteiten niet kan uitvoeren. We stimuleren subsidieontvangers om activiteiten die 

niet door kunnen gaan zoveel mogelijk te verzetten naar een later tijdstip in subsidiejaar 2020, 

mits dit mogelijk is vanwege de dan eventueel geldende coronamaatregelen. 

 We verwachten dat subsidieontvangers gebruik maken van de Rijksmaatregelen die bedoeld zijn 

om de coronacrisis te verzachten. 

 

Reikwijdte (artikel 2) 

 

Vooralsnog geldt er een verbod op evenementen van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020. Dit is 

vastgelegd in artikel 2.1, derde lid van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen 

van 2 april 2020. Deze beleidsregels zijn ook van kracht bij eventuele verlengingen van dit verbod. 

 

Noodzaak voor maatwerk 

 

De beleidsregels zullen niet in alle gevallen soelaas bieden. Volgens artikel 4:84 van de Algemene 

wet bestuursrecht moet je van de beleidsregels afwijken als die voor een subsidieontvanger 

gevolgen hebben die vanwege de bijzondere (corona)omstandigheden onevenredig zijn. De 

mogelijkheid/noodzaak voor maatwerk is dus aanwezig, waarbij wel zoveel mogelijk in de geest 

van de beleidsregels wordt gehandeld. 
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Middellange en lange termijn 

 

De beleidsregels zijn bedoeld voor de korte termijn. Voor incidentele subsidies is dat voldoende. 

Voor alle structurele subsidies geldt dat per subsidierelatie een oplossing moet worden gezocht 

voor de middellange en lange termijn. We doen dit zoveel mogelijk in lijn met de beleidsregels. Op 

dit moment is het echter niet in te schatten welke effecten de coronacrisis op onze structurele 

subsidierelaties heeft, waarschijnlijk zal dat per subsidierelatie verschillen. 

 

Communicatie 

 

We informeren de ontvangers van structurele subsidies persoonlijk of per brief, dit wordt gedaan 

door de subsidieverantwoordelijke. Daarnaast sturen we alle subsidieontvangers van incidentele 

subsidies, in ieder geval het leefbaarheidsfonds en het cofinancieringsfonds ontmoeten, een brief. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


