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Kernboodschap:
1. Het toetsingskader is noodzakelijk voor het rechtmatig uitkeren van middelen uit het noodfonds.
Om maatschappelijke instellingen en hun aanvragen gelijk, doelmatig en rechtmatig te kunnen
beoordelen is er een toetsingskader opgesteld welke als leidraad dient voor de beoordeling van de
aanvragen.
2. Door gebruik te maken van het aanvraagformulier en –procedure kunnen we snel en adequaat
handelen.
Omdat instellingen al sinds maart 2020 hinder ondervinden van een daling in omzet, en we niet weten
hoe lang dit nog zal duren, willen we snel en adequaat handelen. Wel doen we dit verstandig en
transparant. Daarom vragen we iedere aanvrager gebruik te maken van hetzelfde formulier en toetsen
we aan de hand van dezelfde kaders.
3. Voor 15 oktober worden alle aanvragen afgehandeld.
Alle aanvragen die we ontvangen tussen 1 en 30 september willen we voor 15 oktober afgehandeld
hebben. Dit is mogelijk door het volgen van de procedure. Op deze wijze kunnen we getroffen
instellingen snel helpen en u snel informeren over de uitnutting van het noodfonds
4. Wij informeren u op meerdere momenten
Na het versturen van de beschikkingen, uiterlijk 15 oktober, informeren wij u over de uitnutting van het
fonds. Tevens informeren wij over de impact van corona op de financiën in de 2e Berap. Als laatste
zullen wij ook in de jaarrekening corona gerelateerde lasten en misgelopen baten verder toelichten
Toelichting:
In maart is Nederland getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Om de verspreiding hiervan in te
perken heeft het Rijk maatregelen afgekondigd die de maatschappij en dus ook de Dalfser
samenleving raken. Ook maatschappelijke instellingen in Dalfsen lopen hierdoor (financiële) schade.
In mei heeft u reeds ingestemd met het instellen van een corona noodfonds in de vorm van een
bestemmingsreserve. Deze memo richt zich op het eerste van de vier volgende doelen.
Het noodfonds had een viertal doelen:
•
•
•

•

maatregelen te kunnen treffen gericht op het in stand houden van cruciale voorzieningen in de
gemeente;
de financiële gevolgen af te dekken van gemeentelijke inkomsten die als gevolg van de
coronacrisis gedeeltelijk of geheel niet meer worden gerealiseerd;
financiële compensatie te leveren voor de gevallen waarin de gemeente diensten als gevolg
van de coronacrisis niet kan leveren, die op grond van bestaande afspraken al wel in rekening
zijn gebracht;
extra gemeentelijke kosten te dekken die niet uit bestaande budgetten kunnen worden gedekt
en die in verband staan met de coronacrisis.

Financiën:
Omdat het miljoen reeds beschikbaar is gesteld in een bestemmingsreserve zijn er voor de begroting
geen consequenties. De verwachting nu is dat de inzet van het noodfonds, zowel voor het
ondersteunen van maatschappelijke instellingen als het opvangen van misgelopen baten en corona
gerelateerde lasten, het miljoen niet zal overschrijden.
Communicatie:
Om de maatschappelijke instellingen op de hoogte te brengen van het noodfonds wordt er gebruik
gemaakt van een persmoment van het college. Tevens wordt er gebruikt gemaakt van een
persbericht, deze wordt gedeeld met lokale en regionale media. Daarnaast wordt er op de website van
de gemeente een nieuwsbericht geplaatst, dit bericht wordt ook gedeeld op sociale media.
Vervolg:
Tussen 1 september en 30 september worden alle aanvragen beoordeeld waarna vóór 15 oktober alle
beschikkingen worden verzonden en de bedragen worden uitgekeerd. We zullen u weer informeren na
15 oktober over de uitnutting van het noodfonds alsmede andere corona gerelateerde lasten en
misgelopen baten zoals opgenomen in het eerdere raadsvoorstel.
Bijlagen:
Bijlage 1: Toetsingskader Corona Noodfonds
Bijlage 2: Aanvraagprocedure Corona Noodfonds
Bijlage 3: Aanvraagformulier Corona Noodfonds

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de adjunct-gemeentesecretaris
H.J. van der Woude

Toetsingskader tbv Corona Noodfonds (Raadbesluit 25/2/2020, Decosnummer: 1099)

1. Het noodfonds kan enkel worden aangewend door verenigingen, maatschappelijke of niet-

commerciële instellingen.
2. Deze organisaties bevinden zich in Dalfsen of zijn werkzaam voor de Dalfser samenleving.
3. Er sprake is van een cruciale voorziening* voor de Dalfser samenleving.
4. De financiële gevolgen zijn aantoonbaar ontstaan ten tijde van de coronacrisis (na 1 maart

2020, of na het ingaan van RIVM maatregelen)
5. De financiële gevolgen zijn aantoonbaar ontstaan als gevolg van de coronacrisis of de

maatregelen die zijn getroffen om deze te bestrijden.
6. Er zijn geen andere voorliggende voorzieningen beschikbaar vanuit het o.a. Rijk of de
7.
8.
9.
10.

•
•
•
•
•

•
•
•

Provincie die een deel van de financiële gevolgen kunnen dekken.
Door de aanvrager zijn aantoonbaar schadebeperkende maatregelen genomen.
De situatie mag niet zijn ontstaan door verwijtbaar gedrag van de aanvrager.
De hoogte van de bijdrage wordt individueel beoordeeld, er is geen minimum of maximum
bedrag.
De bijdrage is in principe een gift maar kan een lening worden indien er toch een voorziening
vanuit het Rijk of Provincie komt. Indien er achteraf sprake is van verwijtbaar gedrag wordt
het een direct inbare vordering.
Aanvullende informatie behorende bij de beoordeling van de aanvragen:
Het college wordt geadviseerd door de ambtelijke organisatie over het toekennen of
afwijzen van de aanvraag.
Indien noodzakelijk kan de aanvrager extra informatie toesturen om zo alsnog de aanvraag
toegekend te krijgen.
Een cruciale voorziening kan ook worden gezien als een voorziening waarbij bij het
wegvallen van de voorziening druk ontstaat op het behalen van beleidsdoelstellingen.
Er mag geen sprake zijn van niet geoorloofde staatssteun.
De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de individuele situatie, maar zal nooit meer
bedragen dan het bedrag dat noodzakelijk is om het voortbestaan/functioneren van de
instelling mogelijk te maken.
Het college kan zelfstandig beslissen om andere omstandigheden te betrekken in haar
besluit.
Het college informeert de raad over de uitnutting van het noodfonds uiterlijk 29 oktober
2020.
Indien het plafond van het noodfonds is bereikt dan wordt de raad geïnformeerd en gekeken
of er gezien de aanvragen meer geld beschikbaar moet komen.

*Cruciale voorziening: betreft een specifieke voorziening in de vorm van een vereniging,
maatschappelijke of niet-commerciële instelling die actief en werkzaam en gevestigd in de gemeente
Dalfsen is. Zonder de aanwezigheid van deze specifieke voorziening (groepen van) wordt het welzijn
van inwoners (natuurlijke personen) van de gemeente Dalfsen op een incidentele of structurele
manier ten opzichte van voor corona beperkt.

Aanvrager

Bedrijfsvoering

Beleidsadvies

Vanaf 1 september tot en met
30 september.

Vanaf 1 september tot en met
30 september.

Vanaf 1 september tot en met
30 september.

• De aanvraag wordt
getoetst op volledigheid
door projectteam Corona
Noodfonds (horend bij
ENH Bedrijfsvoering).
• Het projectteam Corona
stuurt het dossier door
naar en voert gesprek
met beleidsadviseur.

• Het advies wordt
opgesteld door de
beleidsadviseur in een
advies format.
• De eenheidsmanager
geeft akkoord op het
advies.
• Het format wordt samen
met het dossier
teruggestuurd naar het
projectteam ter
archiveringen
agendering.

College

Bedrijfsvoering

Raad

6 of 13 oktober

15 oktober

Vanaf 31 oktober

• Het college ontvangt de
adviezen van het
projectteam en beslist of
de aanvraag:
• wordt ingewilligd
• wordt afgewezen
• moet worden aangepast.

• Het projectteam Corona
Noodfonds stelt de
beschikkingen op.
• Het team Financiën voert
de betalingen uit en
administreert deze.

• De Raad wordt
geinformeerd over de
uitnutting van het
noodfonds.

• De aanvrager doet het
verzoek via het online
aanvraagformulier of via
de post.

Aanvraagformulier Corona Noodfonds
Ingevolge het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, delen wij u mede dat de door u te verstrekken gegevens uitsluitend
worden verzameld en vastgelegd ten behoeve van het nemen van een besluit op de aanvraag.

Gegevens van de instelling

Naam Instelling:

……………………………………………

Adres:

……………………………………………

Postcode en Woonplaats:

........……………………………………

Naam contactpersoon/aanvrager

……………………………………………

Functie contactpersoon

…………………………………………...

Telefoonnummer:

……………………………………………

Emailadres:

…………………………………………...

Inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel: …………………………………………...
Bankrekeningnummer instelling:

……………………………………………

Met dit formulier doet u een verzoek voor het indienen van financiële steun vanuit de gemeente
omdat u schade heeft geleden door de uitbraak van het Coronavirus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

U doet deze aanvraag voor een
vereniging, maatschappelijke of nietcommerciële instelling.

Ja

Nee

2.

De instelling bevindt zich in Dalfsen
en/of voert taken uit die bijdragen aan
de Dalfser samenleving.

Ja

Nee

3.

U heeft geen gebruik kunnen maken van
een voorziening van het Rijk, Provincie of
andere instantie of deze voorziening was
niet voldoende.

Ja

Nee

4.

De financiële gevolgen zijn ontstaan na 1
maart 2020.

Ja

Nee

5.

U heeft al schadebeperkende
maatregelen getroffen (zoals het
verlagen van kosten of het verhogen van
inkomsten).

Ja

Nee

6.

De problemen zijn ontstaan door de
uitbraak van het coronavirus en de
daaruit voortvloeiende maatregelen.

Ja

Nee

7. Kunt u toelichten wat uw maatschappelijk doel is?
Geef hier uw toelichting:

8. Kunt u toelichten welke activiteiten door de financiële gevolgen van de crisis nu in gevaar
komen?
Geef hier uw toelichting:

9. Wat komt u financieel tekort en wenst u van de gemeente te ontvangen?

€
`

Om te kunnen beoordelen wat het financieel nadeel is ontvangen wij graag een overzicht. Zet het
tekort af tegen de normale financieringsstromen, zowel inkomsten als uitgaven, in dezelfde periode
van voorgaande jaren. Dit overzicht kunt u als bijlage bijvoegen.

10. Welke inspanningen heeft u zelf verricht om het nadeel op te vangen? Bijvoorbeeld welke
kosten heeft u verlaagd en/of welke inkomsten heeft u verhoogd.
Geef hier uw toelichting:

11. De gemeentelijke regeling is bedoeld om ondersteuning te bieden voor organisaties die niet
voor andere regelingen in aanmerking komen. Of wanneer u dit wel komt maar dit niet
voldoende was om de financiële gevolgen te dekken. Graag ontvangen we een toelichting
waarom u geen aanspraak kon maken op een andere regeling. Indien u hier wel aanspraak
op heeft kunnen maken maar het bedrag te laag was ontvangen we dit ook graag in de
toelichting.

Geef hier uw toelichting:

Verklaring:
- Ik verklaar dit formulier geheel naar waarheid ingevuld en gecontroleerd te hebben
- Ik weet dat de gemeente Dalfsen de gegevens controleert. De gemeente doet dit om vast te
stellen of de organisatie recht heeft op de tegemoetkoming
Ik weet dat gegevens die ik verstrek alleen worden gebruikt voor de uitvoering van het
noodfonds
- Ik weet dat de gemeente Dalfsen mijn verzoek alleen in behandeling kan nemen als ik alle
benodigde bewijsstukken heb aangeleverd
- Ik weet dat de gemeente zich het recht voorbehoud om extra informatie op te vragen
- Ik weet dat indien er later sprake is van verwijtbaar gedrag de bijdrage direct terug betaald
moet worden aan de gemeente.
Hiermee verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden.
Datum: ___________________________________
Plaats: ____________________________________

Handtekening: _____________________________

Versturen van formulier en bijlage:
Dit formulier kunt u mailen naar:

coronanoodfonds@dalfsen.nl

Of per post naar:

Gemeente Dalfsen
t.a.v. Corona Noodfonds
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen

