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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

N.  Uysal Paul Krugerstraat 1 0118-487000  
    
ONDERWERP    

Beantwoording artikel 34 vragen Rvo van Partij Souburg-Ritthem inzake steun aan verenigingen 
tijdens coronacrisis 
 
 
Geachte mevrouw/heer, 
  
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt. 
 
Uw inleiding 
We leven in bijzondere tijden. Onze gemeente, verenigingen, enz. ervaren door het 
coronavirus forse problemen. De Rijksoverheid geeft steun door financiële middelen en  
uitstel van belastingen. Daarnaast een forse inzet op arbeidstijdverkorting. Ook onze 
gemeente geeft uitstel van belastingbetaling gemeentelijke belastingen aan ondernemers. Er 
is dus zeker aandacht voor het bedrijfsleven. 
 
Partij Souburg-Ritthem maakt zicht echter ernstige zorgen over: 

- alle Vlissingse verenigingen, draaiende op vrijwilligers, in de sportsector; 
- alle Vlissingse organisaties vrijwilligers en cultuur gerelateerd; 
- alle Vlissingse verenigingen/organisaties die niet binnen bovenstaande twee 
- vallen; 

 
Partij Souburg-Ritthem wil dat het college van B&W contact opneemt met de artikel 12  
inspecteurs/toezichthouders om te bespreken waar steun, zeker voor 
vrijwilligersorganisaties, mogelijk is. Partij Souburg-Ritthem is van mening dat organisaties 
nu niet mogen omvallen. Als voorbeeld bij voetbalverenigingen lopen de kosten door, maar 
kantine inkomsten staan op nul. Reclame inkomsten vanuit ondernemers staan onder druk. 
De enige bron van inkomsten zijn contributies van leden die niet kunnen trainen en 
voetballen. 
 
 
Vraag 1 
Is het college van B&W met PSR van mening dat na de forse bezuinigingen op sport en 
cultuur nu geen vrijwilligersorganisaties in sport en cultuur mogen omvallen? 
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Ons antwoord 
Uitgangspunt voor de komende periode is dat onze gemeente er belang bij heeft dat 
structuren in het Sociaal Domein blijven bestaan. De verenigingen voor sport en cultuur 
vallen hieronder.  
 
Vanuit de VNG is ook aangegeven coulant om te gaan met subsidies voor sport, cultuur en 
media. Als oplossing voor het liquiditeitsprobleem wordt meegegeven om toegekende 
subsidiebedragen regulier te blijven uitkeren totdat de subsidie wordt vastgesteld.  
 
Verdere toelichting over de uitgangspunten van ons college ten behoeve van 
steunmaatregelen in verband met het coronavirus staan onder vraag 4.  
 
 
Vraag 2 
Is het college van B&W het eens met Partij Souburg-Ritthem dat de vrijwilligersorganisaties 
hun rol hebben te spelen in preventiebeleid sociaal domein? 
 
Ons antwoord 
Vrijwilligersorganisaties zijn van belang binnen het preventiebeleid in het Sociaal Domein. 
Ook voor de vrijwilligersorganisaties is het uitgangspunt voor de komende periode dat ze 
blijven bestaan.  
 
Verdere toelichting over de uitgangspunten van ons college ten behoeve van 
steunmaatregelen in verband met het coronavirus staan onder vraag 4. 
 
 
Vraag 3 
Is het college van B&W van plan met het oog op mogelijke extra kosten met onze artikel 12 
inspecteur te overleggen met het oog op het actualisatieonderzoek artikel 12 in 2023? 
 
Ons antwoord 
De coronacrisis is een onderwerp dat alle Nederlandse gemeenten raakt. We zien op dit 
moment geen aanleiding om dit onderwerp specifiek voor de gemeente Vlissingen in te 
brengen bij de artikel 12 inspecteur/provincie Zeeland.  
 
Bij het actualisatieonderzoek artikel 12 in 2023 zullen de effecten van de corona crisis naar 
verwachting aandacht krijgen. Over de uitgangspunten van ons college ten behoeve van 
steunmaatregelen in verband met het coronavirus, die onder vraag 4 verder worden 
toegelicht, wordt afstemming gezocht met de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland 
(toezichthouder) indien deze het vervolgonderzoek artikel 12 (sociaal domein en werk & 
inkomen) raken. 
 
 
Vraag 4 
Het verzoek van Partij Souburg-Ritthem aan het college van B&W is om actief te handelen 
en zorg te dragen dat verenigingen het hoofd boven water kunnen houden. Deelt het college 
onze mening en wanneer is hierover helderheid te bieden? 
 
Ons antwoord 
In de afgelopen periode hebben wij als gevolg van het coronavirus uiteenlopende verzoeken 
om steun ontvangen. De meeste verzoeken betreffen financiële steun en/of een melding van 
acute liquiditeitsproblemen afkomstig van ondernemers, organisaties (zoals verenigingen) 
en instellingen.  
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Vanuit het oogpunt van transparantie, rechtszekerheid en gelijke behandeling hebben wij 
algemene uitgangspunten vastgesteld waarmee de financiële steunverzoeken kunnen 
worden beoordeeld en afgehandeld. De algemene uitgangspunten worden uitgewerkt tot 
concrete richtlijnen. Ook de steunverzoeken van verenigingen voor welzijn, sport en cultuur 
en vrijwilligersorganisaties zullen aan deze uitgangspunten worden getoetst.  
 
De steunmaatregelen van de gemeente gelden in eerste instantie tot en met 28 april 2020 
en kunnen worden verlengd wanneer de duur van coronamaatregelen daartoe aanleiding 
geeft en zijn gericht op ondernemers, organisaties en instellingen die staan ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel.  
 
Met betrekking tot subsidieverlening aan organisaties (zoals verenigingen) en instellingen 
hebben wij de volgende uitgangspunten vastgesteld.  
 
We gaan coulant om met subsidies voor welzijn, sport, cultuur en media. De toegekende 
subsidies worden regulier doorbetaald in het 2de en 3e kwartaal van 2020. Bij de vaststelling 
van de subsidie over het jaar 2020 zullen wij een definitief besluit nemen of en in hoeverre 
uitgekeerde subsidiebedragen worden teruggevorderd.  
 
We gaan ervan uit dat de subsidieontvanger geen enkel verwijt treft voor het niet doorgaan 
van activiteiten als gevolg van de coronamaatregelen. We gaan daarom uit van maatwerk. 
Echter zullen wij verzoeken tot vervroegde of hogere uitbetaling van een toegekend 
subsidiebedrag (in beginsel) niet honoreren.     
 
Met betrekking tot sportverenigingen en/of sporters die gebruik maken van onze 
accommodaties hebben wij besloten dat de huursom bij een reservering voor een 
sportaccommodatie niet in rekening wordt gebracht zolang er van die reservering geen 
gebruik kan worden gemaakt.  
 
 
Over het algemeen kader van ons college voor de beoordeling van de steunverzoeken in 
verband met corona, wordt uw raad ook middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 
 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
 

 
 
mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




