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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen lokale steunmaatregelen coronacrisis 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen heeft aan het college van Burgemeester en 

wethouders schriftelijke vragen gesteld over de lokale steunmaatregelen die door het college zijn 

genomen om ondernemers, maatschappelijke instellingen en flexwerkers tegemoet te komen in de 

coronacrisis. Alvorens we deze vragen beantwoorden willen wij graag onze erkentelijkheid aan 

onze medewerkers overbrengen, die alles op alles zetten om deze moeilijke periode voor onze 

inwoners en ondernemers enigszins te verlichten.  

 

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke vragen. 

 

Naar aanleiding van maatregel 3: “De gemeente doet extra haar best om betalingen sneller af 

te handelen.” 

 
 Vraag : 

Moeten we hieruit begrijpen dat de gemeente nu de betalingen niet vlot voldoet?  Wat is 

extra haar best doen? Wat is nu de betalingstermijn (bij andere gemeenten doorgaans 30 

dagen)? Kunt u niet concreet aangeven dat nota’s bijvoorbeeld binnen 2 weken worden 

voldaan,  immers dat moet een burger doorgaans ook? 

 

 Antwoord:  

 

Ook onze gemeente hanteert standaard de norm van 30 dagen. In het kader van de 

steunmaatregelen zorgen we ervoor dat betalingen frequenter plaatsvinden, waarbij we nu 

verwachten op een betaaltermijn van gemiddeld 20 dagen uit te komen. Overigens willen we u 

laten weten dat de organisatie veel inzet en creativiteit toont om onze maatschappij zo goed 
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mogelijk te ondersteunen tijdens de coronacrisis. 

 

Naar aanleiding van maatregel 4: “Subsidie vooruit betalen bij organisaties in 

liquiditeitsproblemen.” 

 
 Vraag:  

Moeten organisaties eerst in liquiditeitsproblemen (betalingsproblemen op korte termijn) 

komen voordat de gemeente subsidie vooruit betaalt? Of moet er ook gekeken worden naar 

bijvoorbeeld de solvabiliteit (langere termijn)? 

 

 Antwoord:  

 

Nee, (begrotings)subsidies worden altijd bevoorschot. In deze situatie willen we maatwerk

 leveren, bijvoorbeeld door voorschottermijnen eerder uit te betalen dan in de

 voorschotbeschikking staat of termijnen van verantwoording te verlengen. Hiermee

 proberen we te voorkomen dat organisaties in liquiditeitsproblemen komen. 

 

Naar aanleiding van maatregel 5. “Prestatie-eisen bij gesubsidieerde organisaties en 

gecontracteerde zorgaanbieders aanpassen. Door de Coronamaatregelen kunnen sommige 

activiteiten die met gesubsidieerde organisaties zijn afgesproken, niet doorgaan. De gemeente 

gaat soepel om met deze afspraken.” 

 
 Vraag:  

Wat moeten we verstaan onder soepel omgaan met afspraken? Krijgt men wel of geen 

subsidie, tenslotte blijven deze organisaties doorgaans zitten met hun vaste lasten zoals 

loonkosten? Is het niet noodzakelijk hiervoor nadere regels te stellen. In hoeverre kunnen 

deze organisaties een beroep doen op Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW) of  De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). 

 

 Antwoord: 

 

We werken momenteel aan beleidsregels waarin staat hoe we om willen gaan met 

gesubsidieerde activiteiten die vanwege de coronamaatregelen geen doorgang kunnen 

vinden. Hierover zullen wij u vervolgens informeren. 

Er zijn organisaties die deels subsidie ontvangen voor bepaalde (collectieve) activiteiten en 

deels financiering uit andere bronnen hebben. Afhankelijk van de situatie, kunnen deze 

organisaties voor het niet gesubsidieerde deel een beroep doen op de NOW of TOGS. 

Gecontracteerde aanbieders krijgen betaald volgens advies i-sociaal domein; omzetverlies 

zien zij daarmee gedekt.” 
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Verder missen we in de maatregelen helderheid voor de (sport)verenigingen, dorpshuizen, 

zwembaden e.d. 

 
 Vraag: 

 
Worden de verenigingen, zowel binnen- als buitensport, gecompenseerd door bijvoorbeeld 
geen huur in rekening te brengen gedurende de periode dat men geen gebruik kan/mag 
maken van de gemeentelijke voorzieningen? 
 

 Antwoord: 
Voor de verhuur van binnensportaccommodaties is er een brief aan alle verenigingen 
verzonden met onder andere de mededeling dat ze kosteloos kunnen annuleren en de 
opzegtermijn en annuleringsvoorwaarden voor deze periode niet van toepassing zijn. Voor 
de buitensport is compensatie nog niet aan de orde, mede omdat buitensportverenigingen 
betalen voor gebruik van de sportvelden op basis een jaartarief. Het is nog onduidelijk hoe 
het gebruik van de velden gedurende de rest van het jaar eruit zal zien. 
 

 Vraag: 
 
In hoeverre worden dorpshuizen, basis van de leefbaarheid, gecompenseerd voor de 
gederfde inkomsten?  
 
Dit wordt in de beantwoording op de vraag over NOW en TOGS nader toegelicht. 
 
Indien deze voorzieningen van de gemeente zijn wordt de huur niet in rekening gebracht?  
 

 Antwoord: 
 
U bent hierover reeds geïnformeerd. 

 
 Vraag: 

 
Is inzichtelijk in hoeverre de binnen- en buitensport c.q. dorpshuizen een beroep kunnen 
doen op Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging (NOW) Werkgelegenheid en 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)?  

 

 Antwoord: 
 

Of de dorpshuizen / verenigingen een beroep kunnen doen op landelijke regelingen, betreft 

maatwerk per dorpshuis of vereniging.  

 

Dorpshuizen: 

Uit *onderzoek van Groninger Dorpen blijkt dat de buurt- en dorpshuizen in Midden-

Groningen het best moeilijk hebben. De meesten kunnen het tekort nog wel opvangen, 

maar dat geldt niet voor iedereen. Voor de dorpshuizen hangt landelijke steun onder 

andere af van de wijze waarop ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of er 

misschien personeel in dienst is en of het dorpshuis eventueel wordt geëxploiteerd door 

een ondernemer. Elke regeling heeft andere voorwaarden, ieder dorpshuis vraagt daarom 

om maatwerk. 

De landelijke vereniging voor kleine kernen heeft het belang van de dorpshuizen aangekaart 

bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling TOGS uitvoert. Met het doel 

om meer dorpshuizen van deze regeling (TOGS) gebruik te kunnen laten maken. 
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Sportverenigingen: 

Aan de sportverenigingen in Midden-Groningen is een brief gestuurd waarbij de 

verenigingen worden gewezen op de mogelijkheid om aanspraak te maken op de TOGS 

regeling. Er gelden wel een aantal voorwaarden, zo moeten verenigingen onder andere 

kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van € 4.000,- verwachten over een periode van 

ongeveer 3 maanden. Daarnaast moeten ze € 4.000,- aan vaste lasten verwachten 

gedurende dezelfde periode. De regeling is voortdurend in ontwikkeling en hoe hard deze 

voorwaarden zijn is onduidelijk. 

 
* Het provinciale rapport treft u in de bijlage aan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


