Schriftelijke vraag Raadsfractie CDA-Westerveld op grond van Artikel 36 Regeling van
orde voor de vergadering van de gemeenteraad van (uiterlijk) 12 mei 2020.
Datum: 14 april 2020

Onderwerp: Noodzakelijke ondersteuning sportverenigingen, de culturele sector en

subsidiepartners.
Geacht College van Burgemeester en
Wethouders,
De coronacrisis is, ook in Westerveld, oorzaak van veel zorgen. Zorgen op het gebied van het
enorme gemis aan sociale kontakten, aan letterlijke nabijheid, zorgen over de gezondheid,
zorgen ook over de financiën nu en in de nabije toekomst. Zorgen en soms grote problemen die
ondernemers hebben ook met betrekking tot de continuïteit van hun bedrijf.
Die continuïteitsvragen spelen nadrukkelijk ook in de culturele- en de sportsector. Deze
organisaties, die veelal of uitsluitend draaien op vrijwilligers, zijn door de coronacrisis enorm
getroffen. Daarbij denkt de CDA fractie zonder uitputtend te willen zijn onder andere aan de
Museums Vledder, Miramar, De Proefkolonie en het OERrmuseum maar ook aan de
zwembaden in onze gemeente en de sportverenigingen en organisaties die evenementen
organiseren zowel in de sport als in de cultuur en waarbij de aanwezigheid van toeristen voor
de exploitatie van enorm groot belang is. Landelijk wordt op dit moment gesproken over meer
dan 20% van de instellingen die in grote problemen zullen gaan komen. Voor wat betreft de
evenementen geldt dat er inmiddels enkele al zijn afgelast en andere organisatoren weten nog
helemaal niet wat de gevolgen zullen zijn, zoals dat ook geldt voor de eventuele terugbetaling
van subsidies waarvan al een aanzienlijk deel is besteed voor de organisatie van het
evenement of de activiteit.
De CDA fractie kent de landelijke regelingen die vooral gericht zijn op de ondersteuning van
commerciële activiteiten respectievelijk het bedrijfsleven, het MKB en ook de ZZP-ers. Ook
kennen we de antwoorden van het College op de vragen over ondersteuning van het
bedrijfsleven in onze gemeente. Maar de CDA-fractie is van mening dat vooral ook de sport- en
culturele sector niet mag worden vergeten. Dezen zijn immers van groot belang voor de
leefbaarheid in onze plattelandsgemeente en daarnaast behoren ze tot de redenen van het
aantrekkelijk zijn van onze gemeente voor toeristen en recreanten.

Dit leidt tot de volgende vragen aan het College:
1.Weet het College hoe de sport- en cultuursector en de organisaties waarmee een
reguliere of incidentele subsidierelatie is in onze gemeente er voor staan?
2.Passen de landelijke regelingen ook op de hierboven genoemde belangrijke sectoren
en die regelingen voldoende om bestaanszekerheid te garanderen?
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3.Is het College bereid om organisaties waar dat noodzakelijk is (extra) te ondersteunen
om deze crisis te overleven en daarna weer op een goede manier door te kunnen?
4. Mogen de reguliere subsidiepartners van de gemeente zoals WMW en Scala en
anderen, maar ook de incidentele subsidiepartners/evenementenorganisatoren een
coulante houding van het College verwachten ook of juist daar waar de uitvoering van
gemaakte afspraken als gevolg van de coronacrisis niet of niet volledig gedaan is in
overeenstemming met gemaakte afspraken, respectievelijk niet mogelijk was?

Namens de raadsfractie van CDA-Westerveld,
Adri van der Weyde
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