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Afwegingskader Steunmaatregelen Corona
De gemeente Gooise Meren

1 Inleiding
De coronacrisis heeft grote impact op de samenleving. Een flink aantal sectoren raakt ontregeld en
heeft steun nodig om overeind te blijven. De rijksoverheid heeft dan ook een breed pakket aan
steunmaatregelen om de ergste nood te lenigen. Baanbehoud, inkomensondersteuning en het bieden
van liquiditeit staan daarbij voorop. Dat geeft niet alleen bestaanszekerheid, maar het helpt indirect
ook voor de vitaliteit van andere sectoren, maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen
omdat mensen hun inkomen behouden.
Gemeente Gooise Meren
Ook Gooise Meren neemt haar verantwoordelijkheid hierin. Naast uitvoering geven aan de landelijke
maatregelen en richtlijnen, zien we het als onze opdracht om – samen met inwoners, ondernemers en
organisaties – de vitaliteit van de samenleving zo veel mogelijk vast te houden en te benutten om
samen door deze crisis te komen. Het behoud van de economische kracht van de kernen, de zorg en
aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving, het tegengaan van ongelijkheid en het overeind
houden van het maatschappelijk en cultureel leven zijn voor ons belangrijke richtsnoeren. We vragen
ons steeds opnieuw af waar de nood hoog is en wat we eraan zouden kunnen doen met de
mogelijkheden en middelen die we hebben. Op het lokale niveau hebben wij mogelijkheden om steun
te geven. Inmiddels hebben we al de nodige maatregelen ingezet die de druk op inwoners,
ondernemers en instellingen in Gooise Meren zal verlichten.
Samenleving en overheid
We vragen ook de samenleving om meer te doen, want niet alleen de gemeente moet aan de bak om
maatschappelijke gaten, die zijn gevallen, te dichten. Met geld van de overheid is ook niet alles op te
lossen. De samenleving kan zoveel meer doen voor mensen en organisaties dan de overheid. Het
college zag tijdens de coronacrisis dat mensen meer naar elkaar gingen omkijken en trof daar mooie
initiatieven van aan in de gemeente. Het herstel van Nederland is een gedeelde verantwoordelijkheid
van samenleving en overheid. De kracht van Gooise Meren is dat wij uitdagingen samen oppakken en
dat wij dat op een onconventionele manier doen. Samen zijn we sterker. Het is ook de enige manier
waarop wij deze crisis door kunnen komen. De veranderingen die Nederlanders met elkaar moeten
doorgaan zijn permanent en ingrijpend.
Maatschappelijke infrastructuur
We hebben de nodige maatregelen genomen om de acute druk op inwoners en ondernemers te
verlichten. Het college ontvangt op dit moment diverse steunverzoeken vanuit organisaties. We zien
daarvan de noodzaak en daarom stellen we voor een ondersteuningsfonds in te stellen. Niet alleen om
voor de korte termijn hulp te bieden, maar ook om te zorgen dat we na de crisis zoveel mogelijk
maatschappelijke infrastructuur in stand en vitaal gehouden hebben. Onze middelen zijn wel beperkt
en onze financiële positie is kwetsbaar. De crisis gaat waarschijnlijk nog wel even duren en we moeten
het dus lang volhouden. Dit betekent ook dat onze steunmaatregelen vooralsnog incidenteel van aard
zijn.
Afwegingen
De vraag is hoe we dit alles zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren en zorgen dat we zoveel mogelijk
effect in de samenleving kunnen sorteren. We voelen daarom de noodzaak een helder afwegingskader
te hanteren om af te wegen hoe we onze middelen op de meest effectieve en doelmatige manier
kunnen inzetten en dat recht doet aan wat wij maatschappelijk en sociaaleconomisch het
(aller)belangrijkst vinden.
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2 Een kader voor steunverzoeken
De coronacrisis stelt ons als gemeentebestuur voor flinke opgaven. Hoe krijgen de kwetsbaarste
inwoners nu de zorg die ze nodig hebben en hoe voorkomen we financiële problemen bij onze
samenwerkingspartners? Hoe voorkomen we dat onze maatschappelijke infrastructuur zo hard wordt
geraakt dat waardevolle organisaties omvallen? Organisaties op het gebied van welzijn, cultuur en
sport sloten noodgedwongen hun deuren. Hun kosten lopen door terwijl inkomsten uitblijven. En dit is
slechts een kleine greep uit de vele vragen en opgaven die de coronacrisis voor onze gemeente met zich
meebrengt.
Afwegingskader Steunmaatregelen Corona
Om aanvragen voor lokale steun adequaat te kunnen beoordelen, hebben we het Afwegingskader
Steunmaatregelen Corona (verder: afwegingskader) opgesteld. Het afwegingskader helpt ons onze
bestuurlijke afwegingen weloverwogen en consistent te maken over de inzet van lokale maatregelen in
het kader van deze crisis. Het kader is een leidraad in de aanloop naar besluitvorming omtrent
steunverlening. Het is ook een hulpmiddel om steunmaatregelen op een goede manier vorm te geven.
Dit afwegingskader zal alleen ingezet worden om verzoeken van maatschappelijke organisaties om
lokale steun te toetsen.
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3 Afwegingen
3.1 Onze afwegingen bij steunverlening
Het afwegingskader formuleren we aan de hand van enkele vragen over vooral het waarom en hoe van
de steunmaatregelen. Het zijn zes vragen die volgens het college bij het voornemen van steun gesteld
moeten worden. Het gaat hierbij o.a. over welke organisaties, de rol van de gemeente, de vorm en de
duur van de steun en de financiële uitvoering.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waarom verlenen we steun en wie komt in aanmerking?
Wanneer is er een rol voor de gemeente in de steunverlening?
Wat is de vorm en de duur van de steun?
Wat zijn de juridische aspecten van de steunmaatregelen?
Hoe geven we de steun financieel vorm?
Hoe geven we uitvoering aan onze steun

We formuleren per vraag de daarbij behorende uitgangspunten en criteria, die wij voornemens zijn te
hanteren bij eventuele steunverlening. Op basis van deze uitgangspunten en criteria kan worden
bepaald of een organisatie ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor steun. En vervolgens wordt
bekeken welke vorm van steun dan het meest toepasbaar is.

1. Waarom verlenen we steun en wie komt in aanmerking?
In de visie voor Gooise Meren hebben we een aantal waarden centraal gezet die voor ons belangrijk
zijn. We werken aan een groene en gezonde gemeente, waar je fijn kunt wonen, werken, ondernemen
en recreëren én waarin iedereen mee kan doen. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en
andere partners uit de samenleving. We ondersteunen kwetsbare inwoners en proberen hun kansen op
de arbeidsmarkt en in het onderwijs te vergroten. We willen dat Gooise Meren een veilige thuisbasis is.
En we maken werk van het vitaal houden van de kernen voor behoud van kwaliteit en leefbaarheid. Dit
alles draagt bij aan een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren, met name voor en met
inwoners, want daar gaat het om. De visie geeft ons inhoudelijk richting bij steunverlening, namelijk
1.
Meedoen aan het maatschappelijke leven;
2.
Een stevige sociale basis en vangnet;
3.
Vitale en leefbare wijken en kernen;
4.
Een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.
1. Maatschappelijke infrastructuur
Centraal bij onze afwegingen staat dat we de maatschappelijke infrastructuur willen behouden en hoge
herstelkosten willen voorkomen. Dat betekent dat we organisaties tijdelijk ondersteunen, die
belangrijk zijn voor de samenleving van Gooise Meren. Deze organisaties hebben het moeilijk door de
coronacrisis. In dit kader behoort een organisatie tot de maatschappelijke infrastructuur als:
1.
een organisaties werkzaam is op het gebied van welzijn, cultuur/erfgoed of sport;
2.
een organisaties een belangrijke rol speelt in de sociale samenhang in wijken en buurten;
3.
een organisatie belangrijk is voor samenleving en een maatschappelijke functie heeft
4.
een organisatie waardevol en belangrijk is voor onze gemeente en het welzijn van onze
inwoners;
5.
een organisatie een maatschappelijke functie heeft met grote maatschappelijke impact op de
inwoners van de Gooise Meren;
6.
een organisatie werkzaam is binnen het grondgebied van de gemeente Gooise Meren.
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Organisaties, die onderdeel zijn van onze maatschappelijke infrastructuur en die in aanmerking willen
komen voor steun, hoeven geen subsidierelatie met de gemeente Gooise Meren te hebben
Eventuele ondersteuning is erop gericht te voorkomen dat continuïteitsproblemen ontstaan, doordat
door de coronacrisis inkomsten wegvallen terwijl betalingsverplichtingen doorlopen. Dit om de
maatschappelijke infrastructuur van de gemeente in stand te houden en te zorgen dat organisaties uit
Gooise Meren via een overbrugging deze crisisperiode goed doorkomen.
Criteria
1.
De organisatie maakt onderdeel uit van de maatschappelijke infrastructuur van Gooise Meren.
Dat wil zeggen dat de organisatie:

werkzaam is op het gebied van welzijn, cultuur/erfgoed of sport;

een belangrijke rol speelt in de sociale samenhang in wijken en buurten;

waardevol en belangrijk is voor onze gemeente en het welzijn van onze inwoners;

een maatschappelijke functie heeft met grote maatschappelijke impact op de inwoners
van de Gooise Meren

werkzaam is binnen het grondgebied van de gemeente Gooise Meren.

2. Wanneer is er een rol voor de gemeente in de steunverlening?
Als er een goede reden is om steun te verlenen, hanteren we enkele uitgangspunten voor onze rol (2.1
tot en met 2.4).
2.1 Coronacrisis de oorzaak
Als een organisatie niet in aanmerking komt voor steunmaatregelen van het rijk en/of provincie of als
de problemen daarmee onvoldoende zijn opgelost, dan neemt de gemeente alleen een rol in het
verlenen van steun als er vanwege de coronacrisis sprake is van (vooralsnog) tijdelijke financiële
problemen, die de continuïteit onmiddellijk bedreigen. Een organisatie kan slechts eenmalig een
beroep doen op steun van de gemeente. De organisatie vraagt verder een bedrag aan dat in verhouding
staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan. De jaarcijfers zijn leidend bij de
omvang van de ondersteuning. Verlies van commerciële activiteiten (barinkomsten etc) worden niet
gecompenseerd. Ook kunnen niet alle activiteiten uit een jaarprogramma gecompenseerd worden. De
gemeente kan een deel van de activiteiten ondersteunen zodat het verband blijft bestaan en ze weer
kunnen opschalen na de crisis. Doel is om zoveel als mogelijk de structurele schade te beperken.
Criteria
2.
De organisatie toont aan dat de coronacrisis de oorzaak is van de financiële problematiek waar
de organisatie mee kampt.
3.
De organisatie vraagt niet meer steun dan noodzakelijk om hun organisatie overeind te houden
en de steun draagt bij aan duurzaam herstel/continuïteit van de organisatie. De organisatie is
levensvatbaar (ook na de coronacrisis).
4.
De jaarcijfers zijn leidend bij de omvang van de ondersteuning. Een organisatie krijgt maximaal
10% van de exploitatie vergoed. Het is aan het college om daar van af te wijken.
5.
De organisatie heeft niet eerder een aanvraag om steun i.v.m. coronacrisis bij de gemeente
ingediend.
6.
Het verzoek is niet gericht op het verlies van commerciële activiteiten van de organisatie, zoals
barinkomsten. Het verzoek is ook niet gericht op compensatie van alle activiteiten van het
jaarprogramma. De gemeente kan de continuïteit van de activiteiten ondersteunen.
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2.2 Landelijke- en provinciale regelingen en samenwerking
Als er rijks- provincie of andere regelingen beschikbaar zijn, heeft de gemeente geen primaire rol.
Tenzij een rol van de gemeente vanuit de aard van de regeling aan de orde is (b.v. co-financiering
provinciaal noodfonds cultuur, compensatieregeling na kwijtschelding huren sportaccommodaties).
De gemeente wil dan zo goed mogelijk gebruikmaken van de rijks- of provincieregelingen voor corona.
Steunmaatregelen vanuit de gemeente zijn pas aan de orde nadat de steunmaatregelen vanuit de
rijksoverheid en provincie ten volle zijn ingezet. Indien en voor zover deze ‘voorliggende regelingen’
voor een doelgroep uit de maatschappelijk infrastructuur onvoldoende soelaas bieden, kan het college
aan de hand van dit afwegingskader alsnog besluiten steun te verlenen. Indien er achteraf toch steun
vanuit het rijk mogelijk blijkt, behoudt de gemeente het recht op terugvorderen van het beschikte
bedrag. Ook kan gevraagd worden of samenwerking met andere partijen is verkend.
Criteria
7.
De organisatie heeft voorliggende voorzieningen (zoals landelijke of provinciale regelingen) of
samenwerking met anderen onderzocht en van alle mogelijke bestaande steunmaatregelen
gebruikgemaakt.
2.3 Eigen inzet
Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke steunmaatregelen moeten organisaties maximaal
gestuurd hebben om uitgaven te beperken en/of inkomsten te behouden. Denk aan
solidariteitsafspraken met contributiebetalende leden, verhuurders of leveranciers of een bijvoorbeeld
een tijdelijke lening op de geldmarkt. Ook eventueel beschikbare eigen reserves worden aangesproken
tenzij er goede redenen zijn om deze (deels) in stand te houden. Dit alles ter beoordeling door het
college.
Criteria
8.
De organisatie kan aantonen dat zij zelf heeft geprobeerd een oplossing te vinden door in kosten
te snijden of opbrengsten te verhogen of andere financiering te vinden. Bijvoorbeeld
acties onder leden of inzet van eigen reserves.
2.4 Overig
Als de gemeente een rol neemt in specifieke steunverlening, behoudt het college zich het recht voor
om aanvullende eisen aan de ontvanger van de steun te stellen. Verder moet de dienstverlening van de
organisatie niet in strijd zijn met de begrotingsplannen en de 1,5 meter-samenleving. Ook dient de
organisatie die steun ontvangt maximaal te proberen de voordelen van deze steun weer ten goede te
laten komen aan partners binnen het grondgebied van Gooise Meren. De bijdrage is dus effectief,
d.w.z.er treedt een secundair effect op (bijv. meer bezoekers door activiteiten in de samenleving).
Criteria
9.
Het college kan aanvullende eisen aan de ontvanger van steun stellen. Ook het leveren van een
‘tegenprestatie’ (maatschappelijke co-financiering) kan aan de orde zijn.
10.
De organisatie voert activiteiten uit die passen binnen de doelstellingen uit de gemeentelijke
begroting en de 1,5 meter-samenleving.
11.
De organisatie die steun ontvangt dient maximaal te proberen de voordelen van deze steun
weer ten goede te laten komen aan partners en de samenleving van Gooise Meren.

7

Afwegingskader Steunmaatregelen Corona
De gemeente Gooise Meren

3. Wat is de vorm en de duur van de steun?
Bij het vormgeven van de steunmaatregelen hebben we te maken met een aantal dilemma’s, namelijk
t.a.v. de maatvoering (niet te veel, maar ook niet te weinig), de effectiviteit (waar heeft de organisatie
wat aan), maatwerk of juist niet (belasting en het risico op misbruik (geef je vorm op basis van
vertrouwen of op basis van wantrouwen) en de wijze waarop je binnen de vigerende wet- en
regelgeving steun kunt verlenen. We maken daarin onderstaande keuzes.
1.

2.
3.

4.
5.

Per steunmaatregel stellen we de best passende vorm vast, waarbij gekozen wordt voor de vorm
die het minste beslag legt op de exploitatie. Doel is eenvoudig en doelmatig en gericht op gelijke
behandeling van gelijke partijen, waarbij een ‘one size fits all’ niet altijd mogelijk zal zijn.
Indien rijks- of provinciemaatregelen vragen om cofinanciering van hun eigen maatregelen dan
kiezen we een vorm van steun die hieraan tegemoetkomt.
Wanneer achteraf steun niet nodig blijkt te zijn, vorderen we (te veel) ontvangen geld terug.
Hetzelfde geldt als blijkt dat niet rechtmatig gebruik (bijvoorbeeld door steekproeven) is
gemaakt van de lokale steun.
Vooraf wordt de duur van de steun expliciet geduid en we kiezen een zo kort mogelijke periode.
Daarmee beperken we de financiële impact die het verlenen van steun voor de gemeente heeft.
De maatregelen moeten makkelijk uitvoerbaar zijn en geen grote administratieve ballast voor de
organisatie en de gemeente veroorzaken.

4. Wat zijn de juridische aspecten van de steunmaatregelen?
We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
1.
De gemeentelijke wet- en regelgeving is van toepassing. Denk aan Beleidskader financiering
Zorg, welzijn, Kunst, Cultuur en Toerisme 2018, de Financiële Verordening gemeente Gooise
Meren 2019,de Algemene Subsidieverordening gemeente Gooise Meren 2018, de
Mandaatregeling Gooise Meren etc.
2.
De landelijke wet- en regelgeving is van toepassing.
3.
Waar nodig en zinvol passen we onze eigen regelgeving tijdelijk aan. Waar nodig leggen we dit
aan de raad voor.
4.
Keuzes moeten altijd beargumenteerd kunnen worden er dient dus vastgelegd te worden wat
een besluit is en wat de argumenten waren om het te nemen.

5. Hoe geven we de steun financieel vorm?
We hanteren de volgende uitgangspunten:
1.
We nemen geen maatregelen die ertoe leiden dat ons weerstandsvermogen onder de norm
komt. Wij nemen ook geen steunmaatregelen met een ‘open einde’-karakter. Onze
ondersteuning is incidenteel van aard. Het instrument met de laagst financiële impact verdient
de voorkeur.
2.
We stellen 1 miljoen euro (= 0,7 % van het begrotingstotaal) beschikbaar voor steun voor
organisaties op de domeinen cultuur, sport en welzijn. De gemeente stelt een
ondersteuningsfonds in waaruit toegekende steun (subsidies/co-financiering) voor deze
domeinen gedekt kan worden.
3.
Voor dekking van dit bedrag wordt de algemene reserve ingezet. Deze reserve wordt namelijk
met extra rijksmiddelen gevuld, die in verband met de coronacrisis voor de maatschappelijke
infrastructuur beschikbaar worden gesteld. We hebben in juni reeds € 180.000 van het Rijk voor
onze culturele voorzieningen ontvangen. Onlangs kondigde het Rijk een tweede steunpakket
voor de culturele en creatieve sector (totaal € 482 miljoen, gemeenten € 210 miljoen) aan. De
nadere invulling wordt in de komende maanden uitgewerkt.
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Het beschikbare bedrag uit het ondersteuningsfonds wordt als volgt ingezet:

Voor het jaar 2020 wordt een eerste tranche van € 525.000 beschikbaar gesteld voor
steunverzoeken.

De tweede subsidietranche wordt pas ingezet als corona langer duurt of als knelpunten
zich aandienen. Het geld hoeft niet op.
De cultuursector is stevig geraakt door de coronacrisis. Om een aantal culturele instellingen
extra te ondersteunen, wil het college € 300.000 uit de eerste tranche reserveren voor steun aan
grote culturele instellingen (Pampus, Grote Kerk, Spant, Vestingmuseum 1). Voor deze
instellingen gaat het om een matching van geld dat vanuit de provincie beschikbaar komt
(Provinciaal Noodfonds Cultuur).
Na aftrek van de co-financiering voor culturele instellingen resteert € 225.000, het
subsidieplafond voor de eerste tranche. Dit bedrag wordt als volgt over drie domeinen verdeeld:
Cultuur € 75.000, Sport € 75.000 en Welzijn € 75.000.
Het ondersteuningsfonds is alleen beschikbaar voor een eenmalige financiële bijdrage / cofinanciering. Dit gebeurt op basis van het beleidskader financiering en de algemene
subsidieverordening gemeente Gooise Meren.
Het bedrag voor Cultuur van € 75.000 is bedoeld voor kleinere organisaties die belangrijk zijn
voor de gemeente, die zorgen voor verbinding en bedoeld zijn als ontmoetingsplek.
Het college stelt, indien aan de orde, nadere regels voor de tweede tranche op (eventuele
verdeling over de domeinen, periode waarop aanvragen mogen worden ingediend, het
subsidieplafond etc.). De raad wordt hierover geïnformeerd.
De eventueel te verlenen steun mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving. Met name de
regels rondom staatssteun en verstrekken van subsidies zijn hierin van belang.
Indien de financiële ruimte uit het ondersteuningsfonds uitgeput dreigt te raken, gaat het
college met de raad het gesprek aan om mogelijkheden tot verdere verruiming en/of prioritering
te verkennen.

6. Hoe geven we uitvoering aan onze steun?
We hanteren de volgende uitgangspunten:
1.
De gemeente zal actief communiceren over de mogelijkheden van steun naar organisaties.
2.
Een organisatie kan in een bepaalde periode een aanvraag indienen. De beoordeling van
aanvragen vindt daarna plaats.
3.
Steunaanvragen worden primair beoordeeld door een interne toetsingscommissie (sport,
cultuur, welzijn, financiën) met inachtneming van het huidige mandaatstelsel.
4.
Snelheid is van belang bij beoordeling van steun. Dat betekent ook iets voor de eisen die gesteld
worden. Deze moeten niet te ingewikkeld zijn en niet leiden tot lange checks vooraf.
5.
Belangrijk is dat er niet te veel middelen ingezet hoeven worden om de regeling toe te kennen
en te monitoren. Dat geldt voor zowel de administratieve last voor organisaties om een
aanvraag te doen als de gemeentelijke organisatie bij het beoordelen en het monitoren.
6.
De organisaties die een beroep doen op steun zijn en blijven zelf volledig verantwoordelijk voor
hun beleid, uitvoering en bedrijfsvoering.
7.
Aan dit afwegingskader kunnen door organisaties geen rechten worden ontleend.

1

Co-financiering gemeente tbv provinciale regeling: Pampus € 91.875, Grote Kerk € 43.867, Spant € 151.550, Vestingmuseum

€ 10.120)
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4 Stroomschema
Verzoek om
ondersteuning

Onderdeel van
maatschappelijke
infrastructuur?
Nee

Ja

Bestaande regeling
aanwezig?
Geen steun,
verzoek afwijzen
Ja

Ja
Nee

Is deze regeling
voldoende?

Door corona
in de fin.
problemen?

Nee
Nee

Nee

Nee

Ja

Verwijzen naar
reguliere regelingen

Maximaal gestuurd om
financiële problemen
te beperken?
Ja

Acute Nood?

5
Ja

Wijzen op eventueleandere regelingen
Besluit over steun
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5. Aanvraagformulier website
1. Organisatie- en persoonsgegevens
Vul hieronder de gegevens in van de organisatie waarvoor u een aanvraag indient.
Naam organisatie:
Adres + huisnummer:
Postcode + plaats:
KVK-nummer:
Vul hieronder de gegevens in van de persoon die de aanvraag indient.
Achternaam (+ voorvoegsel):
Voorletter(s):
Functie binnen organisatie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

2. Indieningsvereisten
Onderbouw dat u aan de indieningsvereisten voldoet.
De organisatie is gericht op inwoners van en actief in de gemeente Gooise Meren
-------------------------------------------------------------------Wat is uw maatschappelijk doel?
--------------------------------------------------------------

1. Categorie
De organisatie valt in één van de volgende categorieën:
 Verenigingen met leden, contributiebetalingen en eventueel sponsoring, waaronder sport-, muziekzang- en toneelverenigingen, scouting, welzijn
 Verenigingen en instellingen gericht op educatie (niet zijnde regulier onderwijs), waaronder musea,
bibliotheken, cultuur- en kunstinstellingen, welzijnsinstellingen
 Verenigingen en instellingen die activiteiten en evenementen organiseren en afhankelijk zijn van de
inkomsten daarvan, waaronder Oranjeverenigingen, organisaties muziekevenementen,
kunstfestivals
 Verenigingen en instellingen die een accommodatie exploiteren waarin activiteiten georganiseerd
worden, waaronder ontmoetingsplekken, cultureel centrum, concertlocaties
 Een vereniging of instelling die niet in één van deze categorieën past, maar wat betreft doel,
organisatie, financieringsvorm en samenstelling hiermee vergelijkbaar is
 Overig, vul in:
(Kruis aan wat van toepassing is)
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4. Financieel tekort
Er is sprake van een financieel nadeel voor uw organisatie. Dit nadeel is een direct gevolg van de
coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen. Om de aanvraag op een juiste manier te beoordelen
vragen wij u om een financieel overzicht bij te voegen en duidelijk te onderbouwen welk bedrag uw
organisatie tekort komt. Zet het tekort af tegen de normale financieringsstromen (inkomsten en
uitgaven). De jaarcijfers zijn leidend bij de omvang van de ondersteuning. U krijgt maximaal 10% van de
exploitatie vergoed. Ook willen we graag van u weten welke inspanningen u zelf heeft verricht om het
nadeel te voorkomen.
Wat komt u tekort?
-------------------------------------------Welke inspanningen heeft u zelf verricht om het nadeel te voorkomen?
-------------------------------------------Heeft u van andere regelingen gebruikgemaakt?
--------------------------------------------

5. Bestaande (landelijke) regelingen
Als er rijks- provincie of andere regelingen beschikbaar zijn, heeft de gemeente geen primaire rol.
Tenzij een rol van de gemeente vanuit de aard van de regeling aan de orde is. Indien en voor zover deze
‘voorliggende regelingen’ voor een doelgroep uit de maatschappelijk infrastructuur onvoldoende
soelaas bieden, kan het college aan de hand van dit afwegingskader steunmaatregelen corona (link
naar afwegingskader) alsnog besluiten steun te verlenen. Voor zover de gemeente als medeoverheid
een rol heeft of deelneemt in een Rijks- of provinciale regeling, zijn de aanvraagcriteria van die regeling
van toepassing. Kijk voor de landelijke regelingen op de website van de rijksoverheid en de websites
van uw belangenbehartigers of bonden. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de
landelijke regelingen.

6. Betalingsgegevens
Geef hieronder het rekeningnummer van uw organisatie.
IBAN-rekeningnummer:
Ten name van:

7. Verklaring en ondertekening





Ik verklaar dit formulier geheel naar waarheid ingevuld te hebben
Ik weet dat de gemeente Gooise Meren mijn gegevens controleert. De gemeente doet dit om
vast te stellen of de organisatie recht heeft op steun.
Ik weet dat gegevens die ik verstrek, worden verwerkt voor de uitvoering van deze
steunmaatregelen corona
Ik weet dat de gemeente Gooise Meren mijn verzoek alleen in behandeling neemt als ik alle
benodigde bewijsstukken heb aangeleverd
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6 Toetsingsformulier organisatie
Naam aanvrager
Domein

Sportvereniging
Culturele instelling
Maatschappelijke organisatie

Bestaande subsidierelatie

Ja
Nee

Aanvraag betreft

Subsidie / tegemoetkoming
Cofinanciering landelijke-, provinciale- of andere regeling

Omschrijving verzoek
Gevraagd bedrag

€

Portefeuillehouder
Mandaat besluit steunverzoek
Besluitvorming in college

Hulpvragen bij toetsing aanvragen
1.
Behoort deze organisatie tot de maatschappelijke infrastructuur van Gooise Meren?
2.
Is de organisatie werkzaam op het grondgebied van de gemeente?
3.
Is het een organisatie waarvan het omvallen kwantitatief (aantal inwoners) en kwalitatief
(mentale gevolgen) grote maatschappelijke impact heeft op de inwoners van de Gooise Meren?
4.
Wat is het maatschappelijk effect wat de organisaties de afgelopen jaren heeft weten te
bewerkstelligen en wat is de verwachting voor de nabije toekomst?
5.
Bestaat een passende landelijke, regionale of lokale maatregel?
6.
Zijn deze regelingen benut?
7.
Bieden deze regelingen voldoende soelaas?
8.
Zijn er andere mogelijkheden benut?
9.
Is samenwerking met andere partijen verkend?
10.
Bestaat een passende landelijke, regionale of lokale maatregel? Zijn deze regelingen optimaal
benut? Zijn er andere mogelijkheden benut?
11.
Beidt deze regeling voldoende soelaas / houdt de regeling hen overeind?
12.
Is het verzoek gericht op de bestrijding van de negatieve financiële effecten veroorzaakt door de
coronacrisis?
13.
Is er een aantoonbaar verschil tussen de omzet in de periode waarin het financiële effect van de
coronacrisis in 2020 optreedt en de omzet van een vergelijkbare periode vorig jaar, dan wel in de
eerste maanden van 2020?
14.
Wat was het verdienvermogen van de organisatie voor corona en was de exploitatiebegroting
meerjarig op orde?
15.
Is financiële continuïteit na de ondersteuning aannemelijk of was deze organisatie ook los van
een coronacrisis op den duur aan zijn einde gekomen?
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Is er een businesscase te maken zodat de organisatie zo snel mogelijk weer op eigen kracht kan
functioneren?
Zijn de activiteiten van de organisatie niet strijdig met de begroting?
Kan de organisatie de steun die zij ontvangt omzetten in voordelen/baten die de lokale
ketenpartners weer ten goede komen?
Wordt steun gevraagd voor derving commerciële activiteiten? Is er sprake van dubbele
steunverlening?
Is er maximaal gestuurd om financiële problemen te beperken?
Heeft de organisatie zijn eigen vermogen aangewend en kan de organisatie middels de steun
eigen opbrengsten creëren?
Zijn de door de coronacrisis veroorzaakte problemen acuut?
Welke steunmaatregel, hoe lang, welke voorwaarden, verantwoording achteraf?
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