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1. De raad voor te stellen om in te stemmen met een breed pakket aan maatregelen om de inwoners
en ondernemers van Oost Gelre ook in 2021 te steunen tijdens de coronacrisis en zo samen met
hen te werken aan herstel.
2. De raad voor te stellen om hiervoor de middelen beschikbaar te stellen vanuit de middelen die
gemeente ontvangen heeft en nog gaat ontvangen van het Rijk en de provincie en vanuit de
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Inleiding
In december 2020 heeft het college besloten om een eerste pakket aan maatregelen in te stellen om
inwoners en ondernemers te steunen die geraakt zijn door de maatregelen om het coronavirus te
beteugelen. Het pakket richtte zich op financiële steun voor ondernemers in de vorm van verlichtende
belastingmaatregelen, maar ook op steun voor de (vrijwilligers)organisaties in het maatschappelijk
middenveld.
Inmiddels zijn we een kwartaal verder en drukt de coronacrisis nog steeds een zware stempel op de
gemeente. Het gewone leven is, zeker door verscherping van de maatregelen nog ver te zoeken en de
inwoners. Inwoners en ondernemers proberen zo goed en zo kwaad als het kan om te gaan met deze
uitzonderlijke situatie waarin we inmiddels al meer dan een jaar verkeren. De maatschappelijke en
economische gevolgen van de crisis zijn evident.
Momenteel mogen winkels weer beperkt open, maar dit is een druppel op een gloeiende plaat. Andere
sectoren zoals de horeca, evenementenbranche en de sportscholen zijn nog altijd volledig gesloten. Dit
maakt dat gezonde en levensvatbare bedrijven nu in een aantal gevallen op omvallen staan.
Naast economische gevolgen duren ook grote maatschappelijke gevolgen voort. Kwetsbare
bevolkingsgroepen worden hierbij het hardst geraakt, zo blijkt ook uit onderzoek van de GGD. Het
verenigingsleven staat voor een groot deel stil, wat veel gevolgen heeft voor de sociale cohesie.
Het is onzeker hoe lang de coronacrisis nog voortduurt. Wat wel zeker is dat veel organisaties, zowel in het
bedrijfsleven als daarbuiten, het onverminderd moeilijk hebben. Daarom presenteren we hierbij een
aanvullend pakket aan maatregelen om inwoners en ondernemers te steunen. Dit pakket is gebaseerd op
vier belangrijke pijlers voor onze gemeente:
- Economie
- Sociaal domein
- Cultuur en evenementen
- Sport
Het doel van dit pakket is om van crisis naar herstel te komen. Zodat iedereen weer op zijn of haar eigen
manier mee kan doen in de samenleving, als het coronavirus onder controle is en we teruggaan naar het
oude normaal. Wij stellen de raad voor om hiermee in te stemmen en de benodigde middelen hiervoor
beschikbaar te stellen.

Mogelijke beleidskeuzes
1. Instemmen met het voorgestelde pakket aan maatregelen om ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke organisaties te steunen tijdens de coronacrisis en hen handvatten bieden voor het
benodigde herstel.
2. Niet instemmen met het voorgestelde pakket aan maatregelen om ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke organisaties te steunen tijdens de coronacrisis en hen handvatten bieden voor het
benodigde herstel.
3. De middelen van het Rijk en de provincie geheel beschikbaar stellen voor het steun- en herstelpakket.
4. De middelen van het Rijk en de provincie gedeeltelijk of niet beschikbaar stellen voor het steun- en
herstelpakket.
5. De algemene reserve aanspreken voor het steun- en herstelpakket.
6. De algemene reserve niet aanspreken voor het steun- en herstelpakket.
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Voorstel
1. In te stemmen met een breed pakket aan maatregelen om ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke organisaties van Oost Gelre ook in 2021 te steunen tijdens de coronacrisis en zo
samen met hen te werken aan herstel.
2. Hiervoor de middelen beschikbaar te stellen vanuit de middelen die gemeente ontvangen heeft en nog
gaat ontvangen van het Rijk en de provincie en vanuit de algemene reserve.

Beoogd effect
Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties ondersteunen tijdens de
coronacrisis en ondersteunen bij het herstel.

Argumenten
1. Pijler Economie:
1.1. Kwijtschelding van de rente op Bbz-kredieten voor gevestigde ondernemers voor de eerste twee jaar.
Ondernemers kunnen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) een krediet
aanvragen. Belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijf levensvatbaar moet zijn en het krediet kan
terugbetalen. De wettelijke rente op dergelijke kredieten is 8%. Door de huidige maatregelen komen er
bedrijven in financiële moeilijkheden die in principe gezond zijn. We willen deze ondernemers steunen door
deze wettelijke rente de eerste twee jaar niet in rekening te brengen. Hierna wordt de rente jaarlijks met 2%
verhoogd, tot de wettelijke rente van 8% is bereikt.
1.2. Een ruimhartige invulling van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
Inwoners die als gevolg van de coronacrisis een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een
extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De TONK-regeling is speciaal voor inwoners die door een
plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen noodzakelijke kosten, zoals woonlasten, niet meer
kunnen betalen. De SDOA-gemeenten, waaronder Oost Gelre, hebben inmiddels besloten tot een
ruimhartige invulling van deze regeling: per huishouden is de maximale tegemoetkoming per maand
€ 1.500. De tegemoetkoming is vanaf begin maart tot 31 juli 2021 aan te vragen en kan met terugwerkende
kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.
1.3. Compensatie voor reclamebelasting in 2021.
De gemeente heft bij de ondernemers in het centrum van Lichtenvoorde reclamebelasting ten behoeve van
het ondernemersfonds. Het ondernemersfonds geeft een financiële basis voor allerlei ideeën en initiatieven
voor het centrum van Lichtenvoorde. We stellen voor om de reclamebelasting voor 2021 niet te innen bij de
ondernemers, maar het bedrag rechtstreeks toe te voegen aan het ondernemersfonds. Wat betreft de
ondernemers in Groenlo, Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde stellen we voor om met de GOV en met
HaZiMa afzonderlijk in gesprek te gaan over mogelijke ondersteuning.
1.4. Vrijstelling van precariobelasting voor terrassen in 2021.
De gemeente heft precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Het coronavirus
heeft invloed gehad op het gebruik van openbare grond, denk bijvoorbeeld aan terrassen die dicht
moesten, tijdelijk of definitief. Het college heeft in december 2020 besloten om vrijstelling te verlenen van
precariobelasting voor terrassen, om ondernemers die deze belasting moeten afdragen te helpen tijdens
de coronacrisis. Het voorstel is om dit ook voor 2021 te doen, zolang de coronacrisis nog voortduurt.
1.5. Verruiming van de terrassen voor de horeca in 2021.
Het college heeft in 2020 besloten om de mogelijkheid te scheppen om de terrassen te verruimen waar dat,
ruimtelijk gezien en gelet op de geldende coronamaatregelen mogelijk is. Ook heeft het college destijds
besloten dat de horeca in die gevallen geen extra terrasbelasting hoefde te betalen. Hoewel de terrassen
nu nog niet open mogen in verband met de coronamaatregelen, is het voorstel om de mogelijkheid ook
voor 2021 te creëren en het eerdere beleid dit jaar te continueren.
1.6. Compensatie (vrijstelling) aan ondernemers voor het gebruikersdeel van de ozb-aanslag voor 2021.
Ten aanzien van de onroerend zaakbelasting heeft het college in december 2020 bepaald dat zwaar
getroffen bedrijven, zoals de horeca, compensatie kunnen krijgen voor de opgelegde onroerend
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zaakbelasting (ozb), wat betreft het gebruikersdeel van de ozb-aanslag over 2020. Bij dit besluit is toen een
voorwaarde opgenomen om de compensatie alleen te verstrekken aan bedrijven die vanwege
coronamaatregelen van overheidswege minimaal 4 maanden (cumulatief) gesloten waren en die geen of
minimale inkomsten hebben kunnen genereren.
Wij stellen voor dit besluit ook te nemen voor de ozb-heffing over 2021. Daarnaast stellen wij voor om de
beleidsregel voor 2021 aan te passen en te bepalen dat ondernemers in aanmerking kunnen komen als zij
minimaal 3 maanden (cumulatief) gesloten zijn of zijn geweest als gevolg van de coronamaatregelen.
Door dit als beleidsregel vast te stellen kan bepaald worden of een ondernemer voor compensatie in
aanmerking komt. De subsidie bedraagt dan wederom een bedrag dat gelijk is aan de opgelegde
onroerend zaakbelasting voor wat betreft het gebruikersgedeelte.
1.7. Ondersteuning van de ‘roadmap horeca’.
De coronacrisis trekt een ongekende wissel op de horeca. Veel horecaondernemers zagen hun schulden
als gevolg van de coronamaatregelen alleen maar toenemen. Slechts een beperkt deel van de horeca
heeft ondanks alles toch een goede zomer kunnen draaien. Omdat veel horecaondernemers vol vragen
zitten over hun toekomst, is daarom de ‘roadmap horeca’ geïnitieerd. Onder deze noemer kunnen
horecaondernemers een bedrijfsscan op maat over hun toekomstperspectief laten uitvoeren bij de
Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) voor Oost Gelre en Winterswijk en bij Laborijn voor Aalten. Dit
is een gezamenlijk initiatief van Koninklijke Horeca Nederland afdelingen Aalten, Oost Gelre en Winterswijk
en wordt ondersteund door de gemeentes. Er wordt daarbij samengewerkt met o.a. Grolsch en
Naoberkrediet.
1.8. Ondersteuning aan ondernemers via het heroriëntatieprogramma ROZ.
Het coronavirus en de -maatregelen zorgen voor een andere situatie voor veel ondernemers. De
gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en ROZ willen ondernemers graag adviseren bij het
maken van een keuze voor de toekomst die het beste past bij de ondernemer en het bedrijf. Daarom
steunen de gemeenten ondernemers die hulp willen bij heroriëntatie. De ondersteuning biedt ruimte voor
maatwerk. Heroriëntatie is er voor:
- ondernemers die een andere weg in willen of moeten slaan met hun bedrijf, en nadenken over een
ander businessmodel;
- ondernemers die financiële vragen of schulden hebben; en
- ondernemers die erover nadenken te stoppen met het bedrijf en zich willen oriënteren op scholing of
een baan in loondienst.
De adviseurs van ROZ brengen samen met de ondernemers de vraag in beeld waarna samen met hen
oplossingsrichtingen onderzocht worden.
1.9. Afzien van het innen van pachtgelden voor de kermisexploitanten.
2020 was economisch gezien voor de kermisexploitanten een bijzonder slecht jaar. Niet alleen in onze
gemeente gingen de kermissen niet door, maar dit was het beeld in heel het land. De huidige situatie biedt
ook nu nog geen ruimte voor al teveel optimisme bij exploitanten. Indien de branche niet overeind blijft,
betekent dit ook een aderlating voor onze gemeente. De kermis is immers het centrale punt van de
jaarlijkse volksfeesten in de verschillende kernen. Om de ondernemers tegemoet te komen stellen we voor
om eenmalig het pachtgeld niet te innen.

2. Pijler Sociaal domein:
2.1. Activiteiten voor leefbaarheid in de kleine kernen en tegen eenzaamheid ouderen.
De coronacrisis trekt nog altijd een zware wissel op de samenleving. We maken ons zorgen om de
leefbaarheid en over de toenemende gevoelens van eenzaamheid onder ouderen. Daarom willen we
voorstellen om de inloopvoorzieningen in de dorpshuizen, de dorpsbelangenorganisaties (dbo’s), de
ouderenbonden (kbo’s) en de Zonnebloemvereniging extra financiële ondersteuning te bieden. De
financiële ondersteuning is bedoeld voor het organiseren van activiteiten op de korte termijn, maar ook om
bij het weer volledig opstarten van alle activiteiten tegemoet te komen in de tijdelijke meerkosten. We
stellen voor om hiervoor een bedrag van € 1.500 per vrijwilligersorganisatie beschikbaar te stellen. Het
gaat om 29 organisaties in Oost Gelre.
2.2. Activiteitenpakket gericht op de jeugd.
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Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren, terwijl zij zelf
doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale
gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met een speciaal activiteitenpakket
bieden we jongeren meer mogelijkheden voor activiteiten en ontmoetingen, uiteraard binnen de geldende
beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren zijn van
harte welkom. In de bijlage treft u het activiteitenplan aan.
2.3. Ondersteuning gericht op inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
Zoals we ook al onder 2.1 en 2.2 stelden, brengt de coronacrisis allerlei psychosociale effecten met zich
mee. Zeker inwoners met een psychische kwetsbaarheid hebben het extra zwaar. Vanuit het binnen het
preventiebudget gereserveerde geld voor de gevolgen van de coronacrisis voor de Stadskamer in Groenlo
en de Dorpskamer in Lichtenvoorde stellen we daarom voor om voor deze doelgroep € 500 beschikbaar te
stellen. Daarmee kunnen extra activiteiten mogelijk gemaakt worden die gericht zijn op de doelgroep die
niet of minder naar de stads-/dorpskamer durft te komen, gedurende de periode dat de lockdown
voortduurt.
2.4. Ondersteuning van dorpshuizen.
Op 10 november jl. hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland ingestemd met de tijdelijke
subsidieregeling COVID-19 Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen. De subsidie richt zich enerzijds op
het bieden van perspectief aan gemeenschapsvoorzieningen die voordat de coronacrisis zich voordeed,
als vitaal werden beschouwd door de gemeenten. Met de subsidie kunnen gemeenten de vitaliteit
versterken en de moeilijke periode als gevolg van de coronacrisis overbruggen. Anderzijds kunnen
gemeenten met de subsidie in kaart brengen welk effect de coronacrisis heeft op de
gemeenschapsvoorzieningen en mede aan de hand daarvan ook bepalen wat dit betekent voor de vitaliteit
op de langere termijn en daarmee ook bepalen welke gemeenschapsvoorzieningen levensvatbaar zijn en
zij willen (blijven) ondersteunen. De subsidie per gemeente bedraagt het inwoneraantal op
31 augustus 2020 (peildatum) vermenigvuldigd met een bedrag van € 1,00.
We stellen voor om deze subsidie te verdelen over de kernen. Daarmee worden aldus de volgende
dorpshuizen ondersteund:
- Lichtenvoorde:
Hooiland
- Harreveld:
‘t Kempken
- Mariënvelde:
MFA
- Lievelde:
Bernard Vos clubhuus
- Zieuwent:
de Waareise en het Kevelder
- Vragender:
MFA de Bult
NB Ondersteuning voor de Mattelier en Den Diek komt separaat aan de orde bij 3.3.
2.5. Ondersteuning voor speeltuinverenigingen.
In Oost Gelre zijn er 9 speeltuinverenigingen actief. Deze spelen een belangrijke rol voor de leefbaarheid in
de verschillende wijken waar zij vertegenwoordigd zijn. Daarom is het belangrijk dat zij hun functie goed
kunnen blijven uitoefenen zodat kinderen gebruik blijven maken van de diverse speeltuinen. We stellen
daarom voor om een bijdrage van € 1.500 per vereniging beschikbaar te stellen voor het organiseren van
extra activiteiten als de speeltuinen weer open mogen, bedoeld voor een feestelijke (her)opening en meer
activiteiten voor kinderen.

3. Pijler Cultuur en evenementen:
3.1. Een cultuurfonds voor ondersteuning van nieuwe initiatieven en daarmee de heropening van de
cultuursector.
Voor de heropening en het opstarten van de cultuur- en evenementensector is het van belang dat we als
gemeente nieuwe ideeën, projecten en evenementen ondersteunen en stimuleren. Middels een
Cultuurfonds willen we een boost geven aan de cultuursector binnen de gemeente Oost Gelre. Dit fonds is
open en toegankelijk voor iedereen met een nieuw idee om de culturele infrastructuur van onze gemeente
(en daarmee ook de Achterhoek) weer op de kaart te zetten. We steunen hiermee onze organisaties,
houden vrijwilligers betrokken en willen bezoekers weer enthousiasmeren om als het straks weer kan naar
een museum, theater, tentoonstelling, festival, of ander evenement te gaan.
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We stellen voor om per initiatief een maximum bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen. We willen op
deze manier ruimte bieden aan maximaal 15 initiatieven.
NB Reguliere activiteiten en organisaties die we subsidiëren komen we via de 30% regeling tegemoet
zoals verder toegelicht onder 4.2. Dit fonds is echt bedoeld voor nieuwe ideeën en de herstart van de
cultuur- en evenementensector binnen onze gemeente. Dit, om iedereen een gelijke kans te geven.
3.2. Een extra uitkering van 30% van de normsubsidie voor cultuur in 2021.
Oost Gelre is een gemeente met een grote culturele sector. Er zijn vele culturele verenigingen die een
belangrijke stempel drukken op de gemeente. Als gevolg van de coronacrisis en alle beperkingen die dat
met zich meebrengt, missen deze echter nu vele inkomsten. Daarnaast verwacht men hoge kosten
wanneer de sector weer opgestart kan worden. De financiële mogelijkheden van de verenigingen zijn dan
ook veelal uitgeput, ondanks de subsidie die de culturele verenigingen in Oost Gelre ontvangen voor hun
activiteiten en evenementen. Om die reden stellen we voor om eenmalig 30% van de normsubsidie extra
aan hen uit te keren in 2021 (met uitzondering van het Bloemencorso Lichtenvoorde, de Slag om Grolle,
het Bloemencorso en de Bibliotheek).
3.3. Ondersteuning op maat voor de Mattelier en Den Diek.
De Mattelier en Den Diek spelen een zeer belangrijke rol bij het aanbieden van culturele activiteiten in onze
gemeente. Er zijn inmiddels stevige signalen binnengekomen dat deze culturele instellingen het mogelijk
niet redden zonder aanvullende ondersteuning. Daarom voert de gemeente momenteel gesprekken met
deze instellingen om te onderzoeken welke specifieke ondersteuning hier gewenst is.

4. Pijler Sport:
4.1. Een financiële prikkel voor sport- en beweeginitiatieven.
We stellen voor om sport- en beweegaanbieders uit te dagen om binnen de geldende coronamaatregelen
een herstelplan sport- en bewegen te ontwikkelen voor jong en/of oud om inwoners (meer) te activeren.
Hierdoor kunnen er (extra) initiatieven ontstaan om Oost Gelrenaren van de keukentafel naar de sportieve
openbare ruimte te krijgen. Deze initiatieven kunnen vanuit sportverenigingen komen, maar wellicht ook
juist vanuit commerciële aanbieders. Laatstgenoemden kunnen hun ondernemersdrang inzetten om in te
spelen op de behoefte van onze inwoners. We stellen voor om per initiatief een maximum bedrag van
€5.000 beschikbaar te stellen. Daarmee willen we in totaal 10 initiatieven kunnen ondersteunen.
4.2. Kwijtschelding van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties 2021.
Voor sportverenigingen die gemeentelijke sportaccommodaties huren, adviseren wij om de verenigingen te
steunen door de huur over 2021 kwijt te schelden. Sportverenigingen kunnen al langere tijd niet sporten
oftewel kunnen geen gebruik maken van de sportaccommodaties die zij van de gemeente huren. Een
compensatie is daarom op zijn plaats, mede gelet op het risico dat zij onder andere inkomsten in de vorm
van ledencontributie gaan missen. Wel merken wij op dat de gemeente een dergelijke regeling niet kan
inzetten voor verenigingen die sporten in sportcomplexen die geëxploiteerd worden door andere
organisaties zoals sporthal Hamalandhal en zwembad ‘t Meekenesch. Wij roepen daarom die organisaties
ook deze keer weer op om soortgelijke voorzieningen te treffen.
4.3. Een extra uitkering van 30% van de normsubsidie voor sport in 2021.
In 2021 zijn er 50 verenigingen die een subsidieaanvraag voor jeugd- en /of gehandicaptenleden hebben
gedaan. Op basis van het aantal jeugdleden en/of gehandicapte leden ontvangen de sportverenigingen
een subsidie. Het voorstel is nu om naar rato € 48.000 extra te verdelen onder de sportverenigingen.
Hiervoor kunnen de sportverenigingen (extra) activiteiten organiseren voor jeugd.

Kanttekeningen
Geen.
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Uitvoering
Kosten
De kosten die dit pakket met zich meebrengt, bedragen, samengevat:
Pijler Economie

1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
1.9

Rentevrijstelling Bbz-kredieten
TONK
Reclamebelasting 2021
Precariobelasting 2021
Vrijstelling ozb- gebruikersgedeelte
Roadmap horeca
Heroriëntatie ondernemers
Pachtgelden kermis
Kermissen kleine kernen

Kosten

€ 160.000
€ 322.000
€ 56.500
€ 16.000
€ 35.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 43.000
€ 10.000

Pijler Sociaal domein

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Activiteiten leefbaarheid/eenzaamheid
Activiteiten jeugd
Ondersteuning psychische kwetsbaarheid
Ondersteuning dorpshuizen
Ondersteuning speeltuinverenigingen

€ 43.500
€ 51.000
€ 1.000
€ 30.000
€ 13.500

Pijler Cultuur en evenementen

3.1
3.2
3.3

Cultuurfonds
30% normsubsidie-uitkering
Ondersteuning de Mattelier en Den Diek

€ 150.000
€ 62.000
€ 50.000

Pijler Sport

4.1
4.2
4.3

Herstelplan sport- en beweeginitiatieven
Kwijtschelding huren sportaccommodaties
30% normsubsidie-uitkering
Totaal pakket van maatregelen

€ 50.000
€ 130.000
€ 48.000
€ 1.286.500

Toelichting:
Pijler Economie
ad 1.1. Rentevrijstelling Bbz-kredieten.
De gemeente loopt een risico als de ondernemers failliet gaat. Bbz wordt echter alleen verstrekt als uit
bedrijfsonderzoek blijkt dat het bedrijf een toekomst heeft (levensvatbaar). Bbz is een open-einde-regeling
en de bijzondere situatie waarin we ons bevinden maakt het lastig om een inschatting te maken van de
kosten. Het maximale krediet in het kader van de Bbz bedraagt ruim € 200.000.De ervaring is dat het
gemiddelde krediet daar ver onder ligt. Uitgaande van € 2.000.000 aan extra kredietverstrekking bedragen
de kosten voor de gemeente vanwege gederfde rente inkomsten € 160.000.
ad 1.2. TONK.
Op 11 maart jl. is bekend geworden dat de bijdrage van het Rijk voor de TONK-regeling verdubbeld is.
Voor uitvoering van de TONK wordt € 322.000 toegevoegd aan het BUIG-budget. We verwachten hiermee
de kosten te kunnen dekken.
ad 1.3. Reclamebelasting 2021.
Het bedrag voor compensatie van de reclamebelasting bedraagt € 56.000.
ad 1.4. Precariobelasting 2021.
Vrijstelling van de precariobelasting leidt tot een vermindering van de inkomsten voor de gemeente van
maximaal € 16.000.
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ad 1.5. Verruiming terrassen.
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
ad 1.6. ozb-vrijstelling.
Vrijstelling van het gebruikersgedeelte van de ozb voor de horeca leidt tot een vermindering van de
inkomsten voor de gemeente van circa € 35.000.
ad 1.7. Roadmap horeca
Voor de realisatie van de Roadmap Horeca is een bedrag benodigd van € 5.000.
ad 1.8. Heroriëntatie ondernemers door ROZ.
De kosten voor ROZ worden geschat op € 10.000.
ad 1.9. Pachtgelden kermis
De jaarlijkse pachtopbrengst van de kermis bedraagt € 43.000 exclusief elektra en woonwagen
standplaats. Voor de kleine kernen bedraagt dit aanvullend € 10.000.

Pijler Sociaal domein
ad 2.1. Activiteiten leefbaarheid en bestrijding eenzaamheid ouderen.
Voor de leefbaarheid en bestrijding van eenzaamheid ouderen wordt € 43.500 ingezet.
ad 2.2. Activiteiten jeugd
Ter stimulering van activiteiten programma jeugd Oost Gelre worden de uitgaven geraamd op € 51.000.
ad 2.3. Ondersteuning gericht op inwoners met een psychische kwetsbaarheid
Voorgesteld wordt om hiervoor € 1.000 in te zetten en te dekken uit het preventiebudget.
ad 2.4. Ondersteuning van dorpshuizen
Voor de ondersteuning van dorpshuizen worden de middelen ingezet vanuit de provinciale subsidie van ca.
€ 30.000.
ad 2.5 Ondersteuning van speeltuinverenigingen
De kosten voor de ondersteuning van de 9 speeltuinverenigingen bedragen € 13.500.

Pijler Cultuur en evenementen
ad 3.1. Cultuurfonds
Voor het cultuurfonds wordt een omvang voorgesteld van € 150.000
ad 3.2. Extra uitkering van 30% normsubsidie cultuur 2021
De extra uitkering van 30% van de normsubsidie komt neer op een extra uitgave van (afgerond) € 62.000.
NB de organisaties Bloemencorso Lichtenvoorde, de Slag om Grolle en het Stadsmuseum evenals de
Bibliotheek zijn hiervan uitgezonderd.
ad 3.3. Ondersteuning de Mattelier en Den Diek
Hiervoor zijn nog geen kosten begroot. Wel wordt ingeschat dat voor de instandhouding van deze culturele
centra een bedrag van € 50.000 noodzakelijk is.

Pijler Sport
ad 4.1. Herstelplan voor sport- en beweeginitiatieven
Voor het herstelplan is een bedrag van € 50.000 beschikbaar.
ad 4.2. Kwijtschelding huren
Kwijtschelding van de huren van sportaccommodaties leidt tot een inkomstendaling voor de gemeente van
€ 130.000.
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ad 4.3. Extra uitkering van 30% normsubsidie sport 2021
30% van de normsubsidie sport 2021 'extra' uitkeren leidt tot een extra uitgaaf van € 48.000.
Advies Financiën:
De totale kosten van het voorliggende maatregelenpakket bedragen € 1.286.500. Hierbij vindt compensatie
voor de TONK-regeling plaats van € 322.000 (BUIG-budget).
Daarmee bedragen de netto kosten € 964.500. Deze kosten kunnen deels nog gedekt worden uit het
overschot van de rijksbijdrage 2020 van € 344.000. Het restant ad € 620.500 kan worden gedekt uit de
algemene reserve.
Voor wat de inzet van beschikbare rijksbijdrage 2021 is op dit moment nog een lastige inschatting te
maken aangezien ook het komend jaar extra kosten op ons zullen afkomen, zoals extra uitgaven voor
handhaving en toezicht, lagere toeristenbelasting, etc.
Planning
Na besluitvorming door het college worden de verschillende regelingen verder uitgewerkt.
Na besluitvorming door de raad op 13 april treden de verschillende regelingen in werking.
Communicatie
Dit voorstel omvat een breed pakket aan maatregelen dat gericht is op verschillende sectoren en
uiteenlopende doelgroepen. Daarom zal er ingezet worden op een brede communicatiecampagne opdat de
gemeentelijke ondersteuningsmogelijkheden goed bekend worden en goed benut worden.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
-

Actieplan met (coronaproof) activiteiten voor de jeugd.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre,
secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort
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