
Bijlage 1  
Uitvoeringsregeling schadeherstelfonds corona gemeente Tynaarlo 2021 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo; 
 
overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van subsidies die 
betrekking hebben op kosten ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis; 
 
gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene 
subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en het Beleidskader subsidiesystematiek 
 
besluiten                                                                                             
 
vast te stellen de volgende regeling: 
 
Uitvoeringsregeling schadeherstelfonds corona gemeente Tynaarlo 2021 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. Activiteiten: sociaal maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur en welzijn. 
b. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo. 
c. Coronacrisis: ontstane crisis naar aanleiding van de maatregelen ter voorkoming van verdere 

verspreiding van het coronavirus. 
d. Coronavirus: COVID-19. 
e. Maatschappelijke organisatie: verenigingen en stichtingen die zijn opgericht voor het uitvoeren 

van sociaalmaatschappelijke activiteiten. 
 

Artikel 2. Toepassingsbereik 
De eenmalige subsidie moet gezien worden als een aanvulling op de noodmaatregelen die door rijk 
en provincie naar aanleiding van de coronacrisis zijn gefaciliteerd. Voordat een subsidie kan worden 
verleend, dient aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep te hebben 
gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk te hebben gesteld om de uitgaven te 
verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen. 
  
Artikel 3. Doel 
Het bieden van een overbrugging aan maatschappelijke organisaties wanneer de bedrijfscontinuïteit 
van deze instellingen vanwege de coronacrisis in gevaar komt. 
 
Artikel 4. Doelgroep 
1. Voor subsidie komen in aanmerking de maatschappelijke organisaties gevestigd in de gemeente 

Tynaarlo op het gebied van sport, cultuur en welzijn.  
2. Subsidie wordt verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk die de financiële schade als 

gevolg van de coronamaatregelen schriftelijk kunnen aantonen. 
3. Geen subsidie wordt verstrekt aan instellingen waarvan de activiteiten in aanmerkelijke mate van 

religieuze of van politieke aard zijn. 
  
Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 
Het college verleent uitsluitend subsidie voor het kunnen voortzetten van activiteiten na en tijdens de 
coronacrisis, om zoveel mogelijk te voorkomen dat maatschappelijke voorzieningen in de financiële 
problemen raken, hun activiteiten niet kunnen voortzetten en/of failliet gaan. 
  
Artikel 6. Criteria subsidieverlening 
1. Aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

a. Door de van overheidswege vanaf 15 maart 2020 opgelegde maatregelen in verband met 
COVID-19 crisis kon de hoofdactiviteit niet of gedeeltelijk uitgevoerd worden en dat heeft 
de subsidieaanvrager in financiële problemen gebracht en,  

b. de subsidie aanvrager heeft aantoonbaar maximaal gestuurd op het beperken van 
uitgaven, die in het licht van de sluiting van de accommodatie en/of stopzetting van 
activiteiten vermijdbaar waren en  



c. de organisatie vraagt niet meer steun dan noodzakelijk om hun organisatie overeind te 
houden en de steun draagt bij aan duurzaam herstel/continuïteit van de organisatie. 

2. Wanneer de aanvraag naar het oordeel van het college onvoldoende voldoet aan een of meer 
criteria wordt de subsidie geweigerd. 

  
Artikel 7. Hoogte van de subsidie 
1. Het subsidiebudget Schaderegeling voor het subsidiëren van de activiteiten, zoals bedoeld in 

deze subsidieregeling, is door de gemeenteraad vastgesteld € 200.000,-. 
2. De subsidie bedraagt 100% van het de naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

noodzakelijk kosten tenzij het totaalbedrag van alle aanvragen op grond van deze regeling het 
subsidieplafond overschrijdt. 

3. Indien het totaalbedrag van alle aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, wordt voor alle 
aanvragers een evenredige (percentuele) korting toegepast.  
 

Artikel 8. Procedurebepalingen 
1. Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een rekentool op de website van de gemeente 

Tynaarlo of met een schriftelijk verzoek voor een eenmalig bedrag van maximaal € 750,-.  
2. Er kan maar voor 1 variant een aanvraag worden ingediend zoals omschreven in lid 1. 
3. De aanvraag betreft het kalenderjaar 2021. 
 
Artikel 9 Varianten 
Aanvrager heeft de keuze tussen 2 varianten. Er is maar 1 keuze mogelijk. 
Variant via de rekentool 
1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk - met gebruik van het daarvoor op de website van de 

gemeente Tynaarlo beschikbare rekentool - ingediend. Daarbij wordt in ieder geval de volgende 
informatie aangeleverd: 

a. naam, adres en contactgegevens van de aanvragende instelling; 
b. nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel; 
c. toelichting op de gevolgen van de coronacrisis voor de aanvrager; 
d. toelichting op de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de aanvrager; 
e. exploitatieoverzicht van het jaar 2020; 
f. begroting uitgaven en inkomsten van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020;  
g. realisatie/jaarrekening van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020; 
h. overzicht van al ontvangen steunmaatregelen n.a.v. de coronacrisis; 
i. overzicht van getroffen maatregelen om de continuïteitspositie te verbeteren. 

Variant eenmalig bedrag 
2. Schriftelijk wordt een eenmalig bedrag van maximaal € 750,- aangevraagd. Daarbij wordt in ieder 

geval de volgende informatie aangeleverd:  
a. naam, adres en contactgegevens van de aanvragende instelling; 
b. nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel; 
c. toelichting op de gevolgen van de coronacrisis voor de aanvrager; 
d. toelichting op de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de aanvrager. 

 
Artikel 10. Aanvraagtermijn 
1. Een aanvraag wordt ingediend vanaf de dag na bekendmaking van de regeling tot uiterlijk  

1 september 2022. 
2. Aanvragen die na het verstrijken van de in het eerste lid vermelde termijn zijn ontvangen worden 

niet in behandeling genomen. 
3. Alle aanvragen worden vanaf 1 september gelijktijdig beoordeeld. 
 
Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden 
In aanvulling op de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo wordt subsidieverlening door 
het college geweigerd als een van de volgende situaties zich voordoet: 
1. De aanvraag geen directe relatie heeft met de bestrijding van de negatieve gevolgen van de 

coronacrisis. 
2. Het verzoek of initiatief een individueel commercieel oogmerk heeft. 
 
Artikel 12. Citeertitel en inwerkingtreding 
1. Deze regeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling schadeherstelfonds corona gemeente 

Tynaarlo 2021”. 



2. De regeling treedt in werking een dag na bekendmaking en geldt tot 31 december 2022. 
  
 
Vries, 28 juni 2022 
 
 
 
 
 
P. Koekoek    drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris    burgemeester 
 
 


