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Onderwerp: Raadsbrief aanpassing leefbaarheidsfonds vanwege coronacrisis 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

We hebben besloten de nadere regels voor het leefbaarheidsfonds vanwege de coronamaatregelen 

tijdelijk te wijzigen. Op deze manier komt er geld vrij voor activiteiten die vanwege de 

coronacrisis wenselijk zijn, maar niet passen binnen onze regels. 

 

Vanwege de coronamaatregelen gaan veel activiteiten die wij subsidiëren vanuit het 

leefbaarheidsfonds niet door. Daar tegenover staat dat er op dit moment activiteiten zijn die de 

problemen rond corona proberen te verzachten, maar die niet passen in het kader van het 

leefbaarheidsfonds. Een concreet voorbeeld zijn de maaltijden die tweemaal per week in de 

Vredekerk kunnen worden afgehaald. We hebben besloten om de Nadere regels leefbaarheidsfonds 

aan te passen zodat activiteiten die de leefbaarheid verbeteren in deze tijd van coronamaatregelen 

onder de regeling vallen. Deze aanpassing geldt zolang er een verbod op evenementen geldt. 

 

Het leefbaarheidsfonds is bedoeld voor activiteiten die de leefbaarheid in de gemeente Midden-

Groningen vergroten. We werken met aanvraagtermijnen en tijdvakken. Omdat activiteiten (ruim) 

van tevoren worden gepland, levert dat meestal geen problemen op. In de coronacrisis worden 

activiteiten echter snel georganiseerd en past het systeem van het leefbaarheidsfonds niet bij de 

vraag. Daarnaast kan het op dit moment wenselijk zijn een subsidie te verstrekken voor voedsel, 

bijvoorbeeld voor de afhaalmaaltijden van de Vredekerk. De huidige Nadere regels staan hieraan in 

de weg. 

We hebben daarom twee leden toegevoegd aan artikel 3 van de Nadere regels, die de naam Nadere 

regels subsidie leefbaarheidsfonds Midden-Groningen 2020-A krijgt (zie de bijlage). Dit artikel 

regelt voor welke activiteiten een subsidie uit het leefbaarheidsfonds mogelijk is. De nieuwe leden 

luiden: 
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3. Voor activiteiten die gericht zijn op het verhelpen of verzachten van maatschappelijke 

problemen die vanwege de coronacrisis zijn ontstaan of zijn verergerd kan subsidie 

verstrekt worden, ook als deze geen activiteiten in de zin van de eerste twee leden zijn. 

4. Voor het subsidiëren van een activiteit als bedoeld in het derde lid kan afgeweken worden 

van de bepalingen in deze Nadere regels. 

 

Op deze wijze is het mogelijk om op korte termijn wenselijke maatschappelijke activiteiten in het 

kader van de coronacrisis te subsidiëren. Zodra het verbod op samenkomsten en evenementen 

wordt opgeheven vervalt deze mogelijkheid. De middelen in het leefbaarheidsfonds moeten 

namelijk vanaf dat moment weer aangewend worden voor de activiteiten waarvoor de regeling 

primair is bedoeld. Deze afwijkende geldigheidsduur is geregeld in de slotbepaling. 

 

We verwachten dat in het tweede, derde en vierde tijdvak (maart tot en met augustus) fors minder 

gebruik zal worden gemaakt van het leefbaarheidsfonds. In totaal is er in deze periode naar 

verwachting ongeveer € 70.000,- beschikbaar zonder dat het subsidieplafond wordt overschreden. 

We hebben in dit bedrag rekening gehouden met de voorbereidingskosten die subsidieontvangers 

hebben gemaakt voor activiteiten die niet door zijn gegaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


