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Inleiding. 

Het coronavirus heeft naast de ingrijpende gevolgen voor de volksgezondheid en het dagelijks 
leven een enorme impact op de (wereld)economie. Wereldwijd en ook In eigen land maken 
regeringen miljarden vrij om ontslagen en faillissementen te voorkomen en zo de ergste 
economische schade te beperken. Tegenover dit miljardengeweld is de bijdrage die  lokale 
overheden kunnen leveren bescheiden.  
 
Wij vinden het evenwel een vanzelfsprekendheid dat wij in deze ongewisse tijden, binnen 
onze mogelijkheden, ondersteuning bieden waar dat kan. In aanvulling op de landelijke 
maatregelen hebben wij een aantal lokale maatregelen getroffen, welke zijn vastgelegd in een 
werkdocument dat lopende de crisis verdere inhoudelijke aanvulling heeft gekregen.  
 
Zoals ook aangegeven in de Programmabegroting 2021 geven we in 2021 voortzetting aan 
onze van meet af aan gekozen aanpak, waarmee we met flexibiliteit en snelheid kunnen  
inspelen op ontwikkelingen. In procedurele zin houden we daarmee vast aan de in 2020 
beproefde werkwijze: inhoudelijke afstemming met het Presidium over te nemen/ aan te 
passen lokale maatregelen, waarbij financiële consequenties en risico’s achteraf worden 
verantwoord richting gemeenteraad; hetzij via de Berap voorjaar, hetzij via de Berap najaar, 
hetzij via een separaat raadsvoorstel. 
 
De laatst bijgewerkte versie van ons werkdocument (Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen 
Simpelveld) dateert van 3-11-20. Hiervan heeft de raad in de vergadering van 10 december 
2020 kennis genomen en daarbij ingestemd met de aan de uitvoering van de ondersteunings-
maatregelen verbonden financiële consequenties.  
Daarbij heeft de raad  ingestemd met een reserve Covid-19 (per 10-12-20 ter grootte van  
€. 85.862,=) waarbij het college is gemandateerd voor de vulling en aanwending van deze 
reserve en waarbij financiële verantwoording achteraf via de p&c-documenten plaatsvindt. 
 
 
Actualisering Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen 2021. 
Met de komst van vaccins lijkt er in 2021 zicht te komen op het einde van de crisis.  
Tegelijkertijd is er de noodzaak om de medio december 2020 ingezette lock down periode te 
continueren en maatregelen verder te verscherpen.  
Ook 2021 zal een jaar van onzekerheden worden, waarbij voortzetting geven aan onze van 
meet af aan ingeslagen weg om, binnen onze mogelijkheden, met lokale maatregelen 
ondersteuning te bieden waar dat kan, alleszins aan de orde is. 
 
In lijn met de behandeling van de Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen versie 3-11-20 in 
de raad van 10 december 2020 en in lijn met de RIB dd. 15 december 2020 is in de onze 
collegevergadering van 9 februari jl (na voorafgaande afstemming met het Presidium) besloten 
tot voortzetting van eerdere ondersteuningsmaatregelen alsook tot het nemen van een 
aanvullende maatregel m.b.t. de culturele infrastructuur. 
 
Voortzetting bestaande ondersteuningsmaatregelen. 
Onderstaand overzicht toont de ondersteuningsmaatregelen 2020 als opgenomen in de  

Notitie dd. 3-11-20. In de rechter kolommen is in blauw het collegebesluit dd. 9-2-21 m.b.t. 
voortzetting 2021 aangegeven alsmede de daarbij behorende financiële raming. 
 

 2020 2021  

  

Raming 2021 

 

Kwijtschelding precariobelasting 

(voornamelijk terrassen 

ondernemers) 

4.500,= n.v.t.  

Precariobelasting  

beëindigd.   

Fin. consequentie  

-,- 
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structureel in bg. 

Kosten onderhoud 2020 

toeristische bewegwijzeringsborden 

voor rekening gemeente 

1.260,= n.v.t. kosten in 2020 

eenmalig voor 

rekening gemeente. 

 

-,- 

Retournering gemaakte 

legeskosten geannuleerde 

evenementen  

 

pm Indien aan de orde: 

voortzetting aan 

geven in 2021. 

 

p.m. 

Idem: legeskosten i.v.m. collectes 

   

pm  Indien aan de orde: 

voortzetting aan 

geven in 2021. 

 

p.m. 

Verenigingen: 10% verhoging 

stimuleringssubsidies (voorjaar) 

16.413,= Stimuleringssubsidies 

eenmalig in 2021 

met 10% verhogen. 

17.000,= 

2e x toepassing 10% verhoging 

stimuleringssubsidies  (najaar) 

16.413,= - 

 

- 

Kwijtschelden huur van niet-

genoten uren van gemeentelijke 

verenigings-accommodaties  

53.900,= Cfm. 2020 

voortzetten. 

 

42.000,=  

Raming tm. 

april.  

Huurvrije periode café Sporthal  4.200,= Cfm. 2020 

voortzetten.  

 

2.800,= 

Raming tm 

april. 

2e x toepassing huurvrije periode 

café Sporthal 

2.100,= 

 

- - 

Drempelbedrag leerlingenvervoer 

terugstorten naar ouders 

544,= Cfm. 2020 

voortzetten 

voorzover aan de 

orde / voor de 

periode  dat scholen 

gesloten zijn. 

 

350,= 

Additionele bijdrage aan de 

Voedselbank 

8.125,= Vooralsnog via 

reguliere werkwijze 

Kompas (vanuit 

regulier Kompas-

breed budget ad. € 

10.000,=)  

 

Nadere 

besluitvorming zodra 

daartoe aanleiding is. 

  

--,- 

Terugstorten inkomensafhankelijke 

bijdrage kinderopvang 

 

645,= Cfm. 2020 

voortzetten 

voorzover aan de 

orde / voor de 

periode dat de 

reguliere 

kinderopvang 

gesloten is. 

 

350,= 

totaal 108.100,=  62.500,= 
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Aanvullende maatregel m.b.t. culturele infrastructuur. 
Ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur stelt de Minister van OCW in 2021  

€ 150 miljoen beschikbaar om gemeenten in staat te stellen lokale en culturele instellingen en 
voorzieningen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.  
Via een decentralisatie-uitkering (decembercirculaire 2020) komen deze middelen voor 
gemeenten beschikbaar (voor Simpelveld €. 23.760,=), waarbij de Minister in haar kamerbrief 
van 16-11-20 aangeeft  dat gemeenten zelf het beste weten welke (type) culturele instellingen 
of voorzieningen moeten worden ondersteund. Het is daarom aan gemeenten zelf om de 
middelen in te zetten op die plekken waar de steun het hardst nodig is.  
In onze RIB dd. 15 december 2020 hebben we aangegeven dat we deze extra middelen 2021 
voorshands toevoegen aan de ingestelde reserve Covid-19  en dat we tegelijkertijd  
onze lijnen naar verenigingen, instellingen en inwoners open houden en binnen de 
mogelijkheden van de Coronabeperkingen de verbinding blijven zoeken om daarmee 
ontwikkelingen/ knelpunten te kunnen signaleren en passende maatregelen te kunnen treffen. 
 

In dit kader hebben we de verbinding gezocht met dié culturele verenigingen/ organisaties die 
beschikken over een eigen accommodatie en daarmee vanuit hun verantwoordelijkheid voor 
die accommodatie aan de lat staan voor daarmee gepaard gaande exploitatie- en 
instandhoudingskosten. 

Hieruit is als algeheel beeld naar voren gekomen dat de coronacrisis van aanzienlijke invloed 
is op de exploitatie /instandhouding: terwijl ‘vaste accommodatiekosten’ voor een groot deel 
door lopen, zijn inkomsten ter dekking van deze kosten als gevolg van de coronacrisis fors 
verminderd. 

 

Vanuit onze gedeelde zorg voor de instandhouding van onze culturele voorzieningen en 
accommodaties hebben wij besloten tot een aanvullende lokale maatregel, waarbij de  

extra rijksgelden ter ondersteuning van de culturele infrastructuur (€. 23.760,=) in hun geheel 
worden ingezet als eenmalige bijdrage in de exploitatie/ instandhouding van (eigen) 
accommodaties van culturele organisaties/ verenigingen. 
 

(nb. voor wat betreft de bij de verdeling/ toedeling van genoemde gelden gehanteerde 
werkwijze / uitgangspunten alsook voor wat betreft het overzicht van de betreffende 
organisaties/ verenigingen c.q. de toegekende eenmalige bijdragen wordt verwezen naar  
collegebesluit dd. 9-2-‘21 (verseonnr. 146565 / 146566) alsook naar de Raadsinformatiebrief 
dd. 9-2-‘21  (verseonnr. 147029 ).  

. 

 
Maatregelen 2021. 
Aldus volgt onderstaand het voor 2021 geactualiseerde overzicht van lokale 
ondersteuningsmaatregelen. 

 
 
Lokale maatregelen 2021:  
 
- Retournering gemaakte legeskosten voor geplande evenementen die a.g.v. de 

overheidsmaatregelen coronacrisis geannuleerd worden 
- Idem: legeskosten i.v.m. collectes 
- Geen nieuwe heffing legeskosten voor evenementen die moeten worden verplaatst 
- Verenigingen: 10% verhoging van stimuleringssubsidies 2021 van in de gemeente 

Simpelveld gevestigde verenigingen/ instellingen die op basis van de Subsidieverordening 
Welzijn 2010 gemeente Simpelveld jaarlijks subsidie ontvangen.  

- Ingelasten huurvrije periode voor wat betreft de niet genoten uren van gemeentelijke 
accommodaties 

- Ingelasten huurvrije periode café Sporthal voor de periode dat door Rijksmaatregelen 
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horeca-ondernemers hun café niet mogen exploiteren. 
- Snelle betaling facturen MKB en ZZP-ers 
- Financiële verplichtingen naar aanbieders / continuïteit financiering sociaal domein borgen 
- Continuering betaling SMI aan kinderopvang  
- Drempelbedrag leerlingenvervoer terugstorten naar ouders 
- Bijdrage aan de Voedselbank. 
- Teruggave inkomensafhankelijke bijdrage kinderopvang 
- Mogelijkheden tot (tijdelijk) vergroten terras-ruimte horecagelegenheden 
- Eenmalige bijdrage in de exploitatie/ instandhouding van (eigen) accommodaties van 

culturele organisaties/ verenigingen. 
 

 
Retournering gemaakte legeskosten voor geplande evenementen die a.g.v. de 
overheidsmaatregelen coronacrisis geannuleerd worden 
Van evenementen die gepland stonden binnen de periode dat overheidsmaatregelen gelden 
en die niet verplaatst maar geannuleerd worden, vindt (na bericht van de organisator) 
retournering van legeskosten plaats.  
 
Idem: Legeskosten i.v.m. Collectes. 
Voor wat betreft legeskosten i.v.m. collectes hanteren we eenzelfde handelwijze als voor 
legeskosten evenementen (zie hierboven). 
 
Geen nieuwe heffing legeskosten voor evenementen die moeten worden verplaatst.   
Om organisatoren van evenementen tegemoet te komen en niet op extra kosten te jagen, 
zullen er niet opnieuw leges worden geheven voor evenementen die moeten worden 
verplaatst vanwege de overheidsmaatregelen ter bestrijding  van het coronavirus. 
We blijven in contact met de aanvragers over het wel of niet intrekken van de vergunningen, 
waarbij de afspraak geldt dat als een evenement later plaatsvindt, maar nu wel al vergunning 
is verleend, en het evenement slechts zal plaatsvinden op een andere dag (in de toekomst) 
onder dezelfde condities en voorwaarden, wij slechts de datum van de vergunning wijzigen, 
zonder opnieuw leges in rekening te brengen. 
 
Verenigingen: 10% verhoging van stimuleringssubsidies van in de gemeente Simpelveld 
gevestigde verenigingen/ instellingen die op basis van de Subsidieverordening Welzijn 2010 
gemeente Simpelveld jaarlijks subsidie ontvangen. 
Als generieke maatregel naar Simpelveldse verenigingen/ organisaties worden de 
stimuleringssubsidies als bedoeld in de Subsidieverordening Welzijn 2010 gemeente 
Simpelveld verhoogd met een additioneel subsidiebedrag ter hoogte van 10% boven op het 
reguliere subsidie 2021. 
 

Ingelasten huurvrije periode voor wat betreft de  niet genoten uren van gemeentelijke 
verenigingsaccommodaties. 
Een aantal verenigingen huurt gemeentelijke accommodaties, maar kan daarvan nu geen 
gebruik maken. Wij zullen de niet-genoten uren c.q. de periode dat accommodaties als gevolg 
van de overheidsmaatregelen coronacrisis niet gebruikt kunnen worden, niet in rekening 
brengen.  
Communicatie en uitvoering binnensportaccommodaties verloopt via Heton.  
Niet-genoten uren’ worden niet in rekening gebracht voor de duur dat de accommodaties op 
basis van de overheidsmaatregelen corona-crisis gesloten blijven. 
Facturering aan tennis- en voetbalverenigingen gaat samen met de subsidie-beschikkingen.  
 
Ingelasten huurvrije periode café Sporthal voor de periode dat door Rijksmaatregelen horeca-
ondernemers hun café niet mogen exploiteren. 
Passend bij de coulance-oproep naar vastgoedeigenaren willen wij onze eigen gemeentelijke 
rol hierin nemen door een huurvrije periode Café Sporthal (zijnde het enige gemeentelijk 
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verhuurd vastgoed aan een horeca-ondernemer) in te gelasten gedurende de ‘verplicht 
gesloten periode’.  
 
Snelle betaling facturen MKB en ZZP-ers 
Om te voorkomen dat MKB- en ZZP-ondernemers in financiële problemen komen, worden 
facturen binnen 7 dagen betaalbaar gesteld. De medewerkers van de financiële administratie 
dragen hiervoor zorg. Hiertoe dragen de ambtelijke budgethouders er zorg voor dat facturen 
zo snel mogelijk in Key2fin worden gecodeerd.   
 
Financiële verplichtingen naar aanbieders / continuïteit financiering sociaal domein borgen. 
Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de 
Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van 
de financiering voor deze taken (bron: ledenbrief VNG 27 maart 2020). 
Zoals we eerder gevolg hebben gegeven aan de oproep van de VNG om zorgaanbieders door 
te betalen, ook als geen danwel een fors verminderde prestatie wordt geleverd, zullen we ook 
blijven handelen in de lijn van de gemaakte afspraken VNG/rijk. 
 

In de lijn van de VNG afspraken geven wij ruimte en betrachten we soepelheid in de 
verantwoording. Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel zal de omvang 
van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van de normale situatie. Wij zetten de 
financiering van de omzet aanbieders onverminderd door, zoals die contractueel 
overeengekomen was dan wel op basis van een zo goed mogelijke inschatting daarvan. 
 
Continuering betaling kinderopvang SMI 
In de gemeente Simpelveld ontvangen (3) kinderen/ouders kinderopvang op basis van een 
sociaal medische indicatie (SMI). Voor een deel zijn hebben deze kinderen thuis verbleven 
Om de kinderopvangorganisaties tegemoet te komen, betalen we de SMI voor deze kinderen 
wel door aan de kinderopvangorganisaties. 
 
Drempelbedrag leerlingenvervoer terugstorten naar ouders  
Enkele ouders (max. 5) betalen een drempelbedrag voor het leerlingenvervoer. Dit bedrag 
betalen zij aan de gemeente. Voor de periode dat geen leerlingenvervoer als gevolg van de 
coronamaatregelen plaatsvindt wordt dit drempelbedrag aan de ouders teruggestort.  
Voorzover aan de orde wordt werkwijze 2020 ook in 2021 voortgezet. 
 
Bijdrage aan de Voedselbank.  
In 2021 vooralsnog via reguliere werkwijze Kompas (vanuit regulier Kompas-breed budget ad. 
€ 10.000,=) 
Nadere besluitvorming zodra daartoe aanleiding is. 

Teruggave inkomensafhankelijke bijdrage kinderopvang 
Cfm. 2020 voortzetten voorzover aan de orde / voor de periode dat de reguliere kinderopvang 
gesloten is. Uitvoering van deze maatregel vindt plaats in nauwe afstemming met Spelentère. 
 
Mogelijkheden tot (tijdelijk) verruimen terrasruimte horecagelegenheden 
Afhankelijk van mogelijke versoepeling van overheidsmaatregelen / uitvoering in lijn met 
aanpak 2020.  
 
Eenmalige bijdrage in de exploitatie/ instandhouding van (eigen) accommodaties van culturele 
organisaties/ verenigingen 
Zie bovenstaande toelichting onder ‘Aanvullende maatregel m.b.t. culturele infrastructuur’. 
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bovenlokale maatregelen. 
 
(punten van inzet/aandacht). 
 

(Hoewel in beginsel buiten de reikwijdte van de Notitie Lokale ondersteuningsmaatregelen vallend:)   
Naast bovengenoemde lokale ondersteuningsmaatregelen houden we aandacht 
voor  bovenlokale ontwikkelingen waarbij onze inzet is gericht op het mede tot stand brengen 
van gezamenlijk beleid c.q. gezamenlijk afgestemde maatregelen. 
Daarbij brengen we onder de aandacht: 

         de afstemming in BsGW verband inzake betaling gemeentelijke belastingen: hierbij 
blijven we de BsGW lijn volgen (voorzover deze op ons qua producten/diensten die we 
van BsGW afnemen van toepassing is); 

         de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal om in 2021 toe te werken naar een 
regionaal economisch herstelplan. 
Hierbij is sprake van een drieluik in de aanpak: 

o    in verbinding met de partijen en structuren die we in Zuid Limburg hebben voor 

ondernemersondersteuning en ondernemersvertegenwoordiging worden 
actuele behoeften van ondernemers duidelijk in beeld gebracht  en worden 
daaruit voortkomende punten met deze partijen verder uitgediept als basis voor 
het Herstelplan Regionale Economie Zuid-Limburg. 

o    online sessies / webinars van Goodpractices als toegevoegde waarde van 

ondernemersondersteuning   
o    stimuleren van nieuwe, innovatieve vormen van samenwerking door bedrijven 

(vouchers). 

 

Financieel overzicht (raming 2021). 
Uit onderstaand overzicht volgt dat de (geraamde) stand van de reserve corona na toevoeging 
van de decentralisatie-uitkering cultuurgelden en na toepassing van de thans voorgestelde 
ondersteuningsmaatregelen 2021 €. 23.362,= bedraagt. (raming per 9-2-21) 
 

Reserve corona cfm. Raad 10-12-20 
 
 

€. 85.862,= 
(zie fin. ovz. 
2020 in  bijlage) 

 

 

 
Decentralisatie-uitkering cfm. decembercirculaire 2020 
(‘150 miljoen culturele infrastructuur / Voor Simpelveld voor 2021: 
 

 
 
€. 23.760,= 

 

  
Totaal 
 

 
€. 109.622,= 
 

Af: raming 2021 voortzetting bestaande ondersteuningsmaatregelen €. 62.500,=  

Af: aanvullende maatregel 2021 culturele infrastructuur €. 23.760,=  

  
totaal 

 
€.   86.260,= 
 

 
Raming resterende ruimte Reserve Corona per 9-2-2021:  

 
€.  23.362,= 

 


