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Zaaknummer : 594962 
Afdeling : Welzijnszaken 
Portefeuillehouder : J.F. Struijf 
Openbaarheid : Openbaar 

ONDERWERP
Tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen

SAMENVATTING
Het coronavirus heeft een ongekende impact op alle aspecten van het leven. De 
maatschappelijke, sociale en economische gevolgen op middellange en lange 
termijn zijn nog nauwelijks te overzien. Wel is al duidelijk dat veel maatschappelijke 
organisaties op het gebied van sport, cultuur en overige maatschappelijke 
instellingen, die stevig verankerd zijn in de Heemsteedse samenleving, door de 
coronacrisis op korte termijn in liquiditeitsproblemen dreigen te komen, waardoor 
hun continuïteit wordt bedreigd.

Met het instellen van een 'tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit sport, cultuur 
en overige maatschappelijke instellingen’ wil het college de mogelijkheid scheppen 
om organisaties op het gebied van sport, cultuur en overige maatschappelijke 
instellingen, die als gevolg het coronavirus in ernstige liquiditeitsproblemen komen, 
financieel te ondersteunen door middel van een lening. 

Deze tijdelijke overbruggingsregeling is overigens niet bedoeld voor instellingen die 
een budgetsubsidie ontvangen, zoals Stichting WIJ Heemstede en Stichting 
Stadsbibliotheek Zuid-Kennemerland. Indien deze instellingen in de financiële 
problemen zouden komen dan wordt hiervoor een apart traject doorlopen.

Het college vraagt de raad in te stemmen met het instellen door het college van 
zo’n overbruggingsregeling en daarbij voorlopig uit te gaan van een plafond van 
€ 175.000. 

BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen in te stemmen met het instellen door ons college 

van een 'tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen’ op basis waarvan het college leningen kan 
verstrekken;

2. De raad voor te stellen in te stemmen met het instellen van een plafond 
van € 175.000 aan totaal te verstrekken leningen, op basis van 
voornoemde regeling;

3. Na vaststelling van het kader door de raad nadere uitvoeringsregels voor 
deze tijdelijke overbruggingsregeling op te stellen;

4. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te 
geven aan de raad (A-stuk).



Raadsbesluit
Raadsvergadering: 28 mei 2020

594962 2/4

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2020;

besluit:
1. In te stemmen met het instellen door het college van een 'tijdelijke 

overbruggingsregeling liquiditeit sport, cultuur en overige maatschappelijke 
instellingen 'op basis waarvan het college leningen kan verstrekken;

2. Een plafond van € 175.000 aan totaal te verstrekken leningen in te stellen, 
op basis van voorgenoemde regeling.

De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitter,
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AANLEIDING
Veel maatschappelijke organisaties op het gebied van sport, cultuur en overige 
maatschappelijke organisaties, die stevig verankerd zijn in de Heemsteedse 
samenleving, dreigen door de coronacrisis op korte termijn in liquiditeitsproblemen 
te komen. Hun continuïteit komt hierdoor in gevaar. Met het instellen voor 2020 
van een 'tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en 
overige maatschappelijke instellingen’ wil het college de mogelijkheid scheppen 
om deze organisaties door middel van een lening te ondersteunen, zodat zij door 
deze zeer moeilijke periode heen kunnen komen. 

MOTVERING
Algemeen
De (financiële) gevolgen voor de gemeente van de coronacrisis zijn nog nauwelijks 
te overzien. Het college treft voorbereidingen teneinde een inschatting te kunnen 
maken van deze gevolgen, zodat een integrale afweging kan worden gemaakt.  
Vooruitlopend daarop is duidelijk dat de financiële nood bij diverse organisatie op 
het gebied sport, cultuur en overige maatschappelijke instellingen hoog is door de 
combinatie van het doorlopen van vaste kosten en het wegvallen van een deel van 
de inkomsten. Het college wil deze organisaties kunnen ondersteunen en de 
eerste nood kunnen lenigen. 

Tijdelijke overbruggingsregeling
Er wordt gekozen voor een tijdelijke overbruggingsregeling in de vorm van een 
lening om nu slagvaardig te zijn, omdat: 

 gemeente breed nu nog geen integrale afweging kan worden gemaakt 
over de financiële implicaties van de crisis op alle domeinen;

 nu nog niet duidelijk is in welke mate het door het Rijk aangekondigde 
steunfonds amateursportverenigingen doorwerkt;

 nog niet duidelijk is of / wanneer het Rijk / de Provincie zullen komen met 
een steunfonds voor cultuur en andere in het kader van deze regeling 
bedoelde activiteiten

Deze regelingen zullen in de latere (financiële) afwegingen rondom corona 
uiteraard worden betrokken.

Uitvoeringsregels
Het college zal voor de uitvoering van de ‘tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit 
sport, cultuur en overige maatschappelijke instellingen’ nadere regels opstellen. 
Hierin zullen diverse voorwaarden opgenomen worden waaraan een instelling 
moet voldoen om voor een lening in aanmerking te komen. 

Basisvoorwaarde is: dat door acute liquiditeitsproblemen de continuïteit van de 
activiteiten van de organisatie wordt bedreigd. 

Voorbeelden van aanvullende voorwaarden zijn: 
 is de betreffende instelling in Heemstede gevestigd en/of alleen in 

Heemstede actief;
 is er op korte termijn sprake is van corona gerelateerd 

liquiditeitsproblemen, waardoor de continuïteit wordt bedreigd;
 maximering van de lening en terugbetalingscondities;
 of er maatregelen zijn genomen om kosten te minimaliseren en inkomsten 

zoveel als mogelijk te behouden;
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 indien van toepassing gebruik is gemaakt van alle bovenliggende 
regelingen van de Rijksoverheid (zoals Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid [NOW], Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers [Tozo], Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 
Sectoren COVID-19 [TOGS], steunfondssportverenigingen en andere door 
het Rijk/Provincie op te stellen regelingen)

 onderzocht is welke andere regelingen of organisaties nog financiële hulp 
te verkrijgen is (bijvoorbeeld KNVB en andere provinciale en landelijke 
koepels).

Evaluatie/controle
De raad ontvangt eens per kwartaal een overzicht van leningen die op basis van 
deze tijdelijke overbruggingsregeling verstrekt zijn. 

Afrekening achteraf
Zoals gezegd is gekozen voor een tijdelijke overbruggingsregeling in de vorm van 
een lening om nu snel slagvaardig te zijn en instellingen snel te kunnen 
ondersteunen. Mogelijk zou er ook sprake kunnen zijn van kwijtschelding van de 
lening als dit aantoonbaar veroorzaakt is door de coronacrisis. Dit zal alleen 
achteraf in de brede (financiële) afwegingen rondom corona worden meegenomen. 

FINANCIËN
Het verstrekken van de leningen past binnen de publieke taak (openbaar belang), 
zoals opgenomen in de financiële verordening van Heemstede artikel 8 lid 3. 
Omdat de leningen worden verstrekt onder voorwaarde van aflossing en de 
gemeente over voldoende liquide middelen beschikt zijn er geen andere 
exploitatielasten dan gederfde rente. Gezien de huidige rentestand is dit nagenoeg 
nihil. De gemeente loopt uiteraard wel mogelijk risico op niet-nakoming van de 
terugbetalingsverplichting.

Voorlopig wordt uitgegaan van € 175.000 aan leningen. Deze € 175.000 is een 
zeer ruwe schatting op basis van de jaarlijkse directe en indirecte subsidiebudget 
voor sport en cultuur (exclusief de subsidie voor de bibliotheek). 

PLANNING/UITVOERING
1-5-2020: Besluit college van B&W.
12-5-2020: Behandeling commissie Samenleving.
28-5-2020: Besluit gemeenteraad.
Juni 2020: Vaststelling uitvoeringsregeling college B&W.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
De tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen zal via de gebruikelijke communicatiekanalen onder 
de aandacht worden gebracht. 

BIJLAGEN
Lijst met organisaties die de gemeente reeds benaderd hebben t.a.v. hun 
financiële positie.


