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Onderwerp
Coulance bij vaststelling subsidies

Steenbergen; 30 april 2020

Aan de Raad,

Wij informeren u met deze raadsmededeling over ons besluit over coulance bij de vaststelling van 
subsidies:
1. Prestaties van verenigingen en instellingen uit het Welzijnsplan 2020 en het cultuurbeleid, die 
vanwege de coronacrisis niet of minder geleverd zijn, hebben geen gevolgen voor de 
subsidievaststelling van deze maatschappelijke instellingen.
2. Wij stellen C4.000 beschikbaar uit het Steunfonds voor ondersteuning van het maatschappelijk 
veld door de cultuurintermediair.

Actief maatschappelijk veld
Steenbergen kent een zeer actief maatschappelijk veld dat uit meer dan 170 instellingen bestaat 
waarvan ca. 120 gesubsidieerd worden uit het Welzijnsplan 2020 en het cultuurbeleid. Verreweg de 
meeste verenigingen (sport, cultuur, doelgroepen, leefbaarheid, etc.) bestaan uit vrijwilligers. Dit 
maatschappelijk veld draagt onder meer bij aan de sociale cohesie in de Steenbergse samenleving. 
Deze betrokkenheid laat zich nu zien tijdens de coronacrisis, maar is straks ook van belang om als 
samenleving weer te kunnen normaliseren. Voortbestaan van deze organisaties is daarvoor nodig.

Belronde om problemen te inventariseren
Wij maken ons zorgen over de gevolgen van de crisis voor het maatschappelijk veld. Om die reden 
zijn wij een belronde gestart langs zoveel mogelijk van de ruim 170 verenigingen en stichtingen om 
de zorgen, problemen en behoeften te inventariseren. Inmiddels is de helft van alle instellingen 
gesproken. De voorlopige resultaten laten zien dat het vanwege de coronacrisis voor praktisch alle 
verenigingen onmogelijk bij elkaar te komen en activiteiten te organiseren. Naast maatschappelijke 
schade geeft dit ook financiële problemen. De vaste lasten lopen door terwijl er geen inkomsten 
meer zijn uit b.v. horeca, verhuur of activiteiten. Nu andere inkomsten wegvallen zijn de door de 
gemeente toegekende subsidies voor velen een belangrijke, zo niet de belangrijkste inkomstenbron 
Veel verenigingen maken zich echter zorgen dat de gemeente hen afrekent op de afgesproken 
prestaties die praktisch niemand meer kan halen. Andere min of meer vaste inkomstenbronnen als 
ledencontributies en sponsorbijdragen staan eveneens onder druk.
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Overmacht
Er is sprake van een situatie van overmacht. Geen enkele vereniging heeft deze ontwikkeling kunnen 
voorzien bij het indienen van de subsidieaanvraag en het presenteren van de verwachte activiteiten 
en prestaties voor 2020.

Doelgroepen en leden bereiken
Overal is er goede wil en extra creativiteit om er gegeven de omstandigheden het beste van te 
maken. De meeste instellingen proberen op andere manieren hun leden en doelgroepen te 
bereiken, meestal langs digitale weg. Dit komt echter niet in de buurt van de afgesproken prestaties, 
en b.v. ouderen zijn op deze manier veel minder betrokken.

Coulance bij vaststelling subsidies
De inventariserende belronde leert (ongeveer de helft van alle verenigingen en stichtingen is 
gesproken) dat er onzekerheid bestaat of de gemeente aan het einde van het jaar subsidie terug zal 
vorderen als de gevraagde prestaties niet zijn verricht. Onze maatschappelijke instellingen hebben 
houvast nodig dat in ieder geval niet alle inkomsten in deze onzekere tijd onder druk staan. Een 
besluit van de gemeente dat prestaties die vanwege de coronacrisis niet of minder geleverd zijn, 
geen gevolgen hebben voor de subsidievaststelling zal zeker enige rust geven. Op deze manier 
draagt de gemeente een steentje bij aan instandhouding van het maatschappelijk veld in 
Steenbergen. Bijna alle gemeenten in West-Brabant bereiden soortgelijke besluiten voor.

Monitoren
De gemeente wil coulance betrachten bij het beoordelen van de afgesproken prestaties maar wil de 
resultaten wel blijven monitoren. Dit biedt de mogelijkheid om de afspraken eventueel bij te stellen 
voor de komende periode, waarin op veel terreinen waarschijnlijk een andere manier van werken en 
met elkaar omgaan wordt gevraagd. Dit monitoren is onderdeel van onze reguliere taken.

Ledencontributies
Ledencontributies zijn een belangrijke inkomstenbron en er zijn signalen en vragen vanuit de leden 
of de contributie niet lager kan of opgezegd kan worden. Dit betreft voor een deel mensen die zelf 
ook getroffen worden en kijken waar ze kunnen bezuinigen. Los van elkaar verzinnen verenigingen 
activiteiten om toch leden te bereiken, vaak met digitale middelen. Wij hebben de 
cultuurintermediair en sportcoaches gevraagd zoveel mogelijk initiatieven op te halen en uit te 
wisselen met andere verenigingen zodat goede ideeën over de hele gemeente verspreid worden. Op 
deze manier helpen we onze verenigingen niet alleen hun leden te behouden maar ook om een 
kwaliteitsslag te maken naar een nieuwe manier van activiteiten organiseren, met het oog op de 
anderhalve metersamenleving.

Impact middellange en lange termijn
Ten slotte brengen wij samen met de verenigingen de gevolgen op de middellange en lange termijn 
in kaart, zoals bijvoorbeeld een gebrek aan sponsorbijdragen. Wij komen indien nodig op een later 
moment met een voorstel om mogelijke opheffing van verenigingen te voorkomen.

Middelen
Het totaal bedrag aan subsidie in het Welzijnsplan 2020 en het cultuurbeleid bedraagt ca. C680.000. 
Daarvan is ruim C500.000 toegekend als budgetsubsidie voor 9 grotere instellingen (o.a. bibliotheek, 
gemeenschapshuizen) en de overige C180.000 aan ruim 110 kleinere verenigingen en stichtingen. 
Voor het project CultuurLoper ontvangen basisscholen een bijdrage voor culturele activiteiten. 
Versoepeling van de subsidietoets heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de gemeente; 
alle bedragen zijn opgenomen in de begroting 2020.

2



BM2002596

De bekostiging van de extra inzet van de cultuurintermediair bedraagt ca. C4000 (extra inzet voor 
drie maanden en materiaalkosten) en komt ten laste van het Steunfonds.

Risico's
- Het risico van niets doen is dat sommige verenigingen zoveel druk voelen door een slechte 
financiële situatie dat zij mogelijk kunnen besluiten tot opheffing.
- Het zal moeilijk zijn aan het eind van het jaar te beoordelen of mindere prestaties alleen aan de 
coronacrisis te wijten zijn. Hier geldt het voordeel van de twijfel. Belangrijk is vooral dat de 
verenigingen blijven voortbestaan.
- De accountant kan naderhand bezwaar maken dat niet kan worden aangetoond dat subsidies 
rechtmatig zijn toegekend. De rechtmatigheid van de vaststelling is met dit collegebesluit echter 
geborgd.
- Ledenverlies leidt tot een verslechtering van de financiële positie van verenigingen en holt hun 
maatschappelijke functie uit.

Communicatie
- Alle gesubsidieerde verenigingen ontvangen dit besluit per brief.
- Wij sturen een persbericht uit over dit besluit.

Hoogachtend, )
burgemeester en wethouders vam^teenbergen, 
de secretaris, t^e burgermeeste

. dejongh, RA ^lt, MBA
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