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Geacht bestuur,
De coronacrisis heeft tal van gevolgen. Zo is het voor maatschappelijke organisaties als de uwe een
uitdaging of zelfs onmogelijk om in de huidige situatie bij te dragen aan het welzijn, de positiviteit en de
saamhorigheid die zo belangrijk zijn voor mensen en de gemeenschap als geheel. Daarnaast heeft de
coronacrisis voor veel organisaties ook financiële gevolgen. In grote lijnen bereiken ons signalen dat
gelukkig veel maatschappelijke organisaties in onze gemeente het hoofd nog boven water weten te
houden, door creatief met inkomsten en uitgaven om te gaan en reserves aan te spreken.
We weten echter niet hoe lang de crisis nog voort gaat duren en hechten groot belang aan het
voortbestaan van de activiteiten van uw organisatie. Daarom hebben we de regeling Vangnet
Maatschappelijke Organisaties Cranendonck ontwikkeld. Deze VMOC-regeling staat als vangnet klaar
voor de maatschappelijke organisaties in onze gemeente die als gevolg van de coronacrisis om dreigen te
vallen. Het uitgangspunt is dat elke organisatie die een goede bijdrage levert aan de Cranendonckse
gemeenschap dit ook na de crisis kan blijven doen.
De kern van het beleid is dat we als gemeente alleen financiële hulp verstrekken indien een
maatschappelijke organisatie laat zien dat zij als rechtstreeks gevolg van de coronacrisis niet meer aan
haar verplichtingen kan voldoen. In het geval dat er helaas wel schade is door de coronacrisis maar er
geen betalingsproblemen zijn, komt u niet in aanmerking voor financiële hulp van de gemeente. We
zouden u in dat geval ook graag tegemoet komen in de geleden schade maar ook onze middelen zijn
beperkt.
De financiële hulp kan overigens bestaan uit uitstel van betaling van gemeentelijke verplichtingen en/of
het eerder ontvangen van de gemeentelijke subsidie, het verkrijgen van een lening van de gemeente en in
het uiterste geval het ontvangen van een extra subsidie van de gemeente. Een belangrijk uitgangspunt van
het beleid is dat de mogelijke oplossing maatwerk is en in overleg met u tot stand komt. Ook dat we
gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen bij het in kaart brengen van het probleem en het zoeken naar
oplossingen. Indien u in aanmerking denkt te komen, is voor u nadere informatie over de VMOC-regeling
te vinden op www.cranendonck.nl/coronavirus.
We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, wensen u veel sterkte in de komende
periode en hopen dat u contact met ons opneemt als dat noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,

J.W. Schellevis

F.A.P. van Kessel

