Motie
Reg.nr. 14.1
Agendapunt: 14. Motie vreemd aan de agenda
Onderwerp: Coronafonds voor behoud van de lokale cultureel maatschappelijke infrastructuur

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 14 juli 2020, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:

•
•

de coronamaatregelen vele maatschappelijke en/of culturele organisaties en voorzieningen en
cultuurhistorische instellingen raakt in hun dagelijks bedrijfsvoering;
dit een vergroot risico geeft op omvallen of beëindiging van de activiteiten, met de daarbij onwenselijke
effecten voor onze samenleving als geheel;

overwegende dat:

•

het voor de sociaal culturele en maatschappelijke ontwikkeling, de lokale verbondenheid en continuïteit het
van belang is dat organisaties zoals o.a. de kinderboerderijen, de musea, de (dieren)voedselbank, het
Koetstockfestival, parkfestival Boom en Bosch e.a. het hoofd boven water kunnen houden, zodat zij na de
coronamaatregelen hun bedrijfsvoering en activiteiten weer kunnen oppakken en openbaar toegankelijk en
behouden blijven voor onze samenleving;

draagt het college op:

1. een inventarisatie te doen naar maatschappelijke en financiële effecten van corona
2. bij voorrang aandacht te hebben voor de lokale cultureel maatschappelijke infrastructuur
3. subsidiegelden die onbenut zijn gebleven of niet zullen worden benut i.v.m. corona in te zetten voor een
laagdrempelig en toegankelijk “Coronanoodfonds”, daar waar aantoonbaar nodig;

4. indien deze middelen niet toereikend blijken, op zoek te gaan naar aanvullend budget;
5. zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan het in werking stellen van deze laagdrempelige voorziening;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
De gemeente heeft nog geen inventarisatie gedaan naar de maatschappelijke effecten van corona en de
financiële consequenties daarvan en naar die informatie bestaat zeker behoefte (informatieve commissie en
commissie bestuur en financiën).
Veel instellingen/verenigingen/organisaties in de culturele en maatschappelijke sector hebben tot op heden nog
geen gebruik kunnen maken van coronacompsensatiegelden (NOW, TOZA etc.) of sectorale
ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk, omdat zij daarvoor (nog) niet in aanmerking kwamen. Zij vallen
letterlijk tussen wal en schip.
Zij zijn in hun voortbestaan afhankelijk van bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes, crowdfunding, zomerkampen,
sponsorgelden, horecainkomsten, contributie of kaartverkoop etc.
De rijksoverheid komt met een aanvullend compensatiepakket met beetrekking tot zorg, lokale culturele
voorzieningen, bijstand, sport en inkomsten. Dit naast de oudere regeling die de gemeenten reeds
compenseerde op het gebied aan sport, bijstand en wmo. (brief van 28 mei jl. Compensatiepakket coronacrisis
medeoverheden).

