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Betreft: Regeling tegemoetkoming gevolgen COVID-19 maatregelen 2020 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 14 december 2020 heeft u ingestemd met het opstellen en uitvoeren van de regeling 
tegemoetkoming gevolgen COVID-19 maatregelen 2020. Wij willen u via deze raadsinformatiebrief 
informeren over de uitwerking van de regeling. 
 
De regeling tegemoetkoming gevolgen COVID-19 maatregelen is op dinsdag 15 december 2020 in 
werking getreden. Culturele organisaties zijn hier per e-mail van op de hoogte gebracht. Ook is er een 
persbericht verschenen op de website van de gemeente Albrandswaard en in de Schakel.   
 
Culturele organisaties konden tot en met 31 december een 2020 een aanvraag doen voor een 
financiële tegemoetkoming. De gemeente Albrandswaard heeft zeven aanvragen van culturele 
organisaties ontvangen. Deze aanvragen zijn in januari allemaal behandeld en hebben geleid tot vijf 
toekenningen en één afwijzing. De behandeling van de laatste aanvraag is uitgesteld, vanwege de 
verwachting dat steunpakketten van de Rijksoverheid met terugwerkende kracht het exploitatietekort 
zouden verlagen.  
 
Van de aanvragers die een tegemoetkoming hebben ontvangen zijn in april stukken ontvangen om tot 
de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming te komen. Ook zijn er aanvullende stukken 
opgestuurd door de partij waarvan de behandeling van de aanvraag is uitgesteld. Alle stukken zijn 
beoordeeld, waarna voor alle partijen de tegemoetkoming definitief kon worden vastgesteld. 
 
KERNBOODSCHAP 
Wij hebben de tegemoetkoming van één aanvrager vastgesteld conform aanvraag. Twee aanvragen 
zijn hoger vastgesteld dan bij de uitkering in januari. De aanvrager waarbij de beslissing over de 
tegemoetkoming is uitgesteld, heeft alsnog een tegemoetkoming toegekend gekregen. Deze 
tegemoetkoming is verrekend met de huurachterstand over het jaar 2020.  
 
Één aanvrager heeft een deel van de tegemoetkoming moeten terugbetalen. Een andere aanvrager 
heeft de tegemoetkoming in zijn geheel moeten terugbetalen, omdat er geen sprake was van een 
exploitatietekort. 
 
TOELICHTING 
In januari 2021 heeft de gemeente € 27.210,06 aan tegemoetkoming overgemaakt aan de 
verschillende culturele organisaties. Na de vaststellingen is er in totaal € 31.773,90 aan 



tegemoetkomingen uitgekeerd. In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de vastgestelde en 
uitgekeerde bedragen. 
 
Aanvrager Vastgestelde 

tegemoetkoming 
Stichting het Kasteel van Rhoon € 9.654,83 
Muziekvereniging Volharding € 6.075,18 
Stichting Kultuur- en Staatkundige- historische Studiegroepen 
Federatie 

€ 4.540,- 

Stichting Culturele Activiteiten Albrandswaard € 4.567,35 
Harmonievereniging La Bona Futura € 0 
Sociaal Cultureel Centrum de Brinkhoeve € 6.936,54 
 
Wij hebben van diverse culturele organisaties het bericht ontvangen dat zij de gemeente zeer 
erkentelijk zijn voor de geboden hulp en dat hen de financiële steun geholpen heeft om tekorten af te 
dekken en openstaande rekeningen te voldoen. Hierdoor zijn de culturele organisaties in staat 
geweest om de gevolgen van 2020 te beperken en hun aanbod beschikbaar te houden voor onze 
inwoners. 
 
Alle culturele organisaties kijken uit het naar moment dat we het Coronavirus hebben verslagen en de 
activiteiten weer op normale wijze uitgevoerd kunnen worden. Tot die tijd zullen zij hun aanbod in 
aangepaste vorm uitvoeren om de veiligheid te blijven garanderen. Daarbij ondersteunen en 
adviseren wij hen waar mogelijk. Ons uiteindelijke doel is dat onze inwoners als het weer kan en mag 
daadwerkelijk weer van het volledige aanbod van de culturele sector kunnen genieten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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