Regeling Vangnet Maatschappelijke Organisaties Cranendonck (VMOC-regeling)
De uitgangspunten van de VMOC-regeling betreffen:
1. Vangnet MO’s
We weten niet hoe lang de nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis nog voort zullen duren en
we hechten groot belang aan de Maatschappelijke Organisaties (vervolg MO’s) in onze gemeente en aan
hun activiteiten. De gedachte achter de VMOC-regeling, die (vooralsnog) een looptijd heeft van 1 januari
2021 t/m 31 december 2021, is dat dit als vangnet klaar staat voor MO’s die als gevolg van de
coronacrisis en op basis van hun liquiditeitsprognose daadwerkelijk om dreigen te vallen.
2. Initiatief MO
Boodschap college: ‘Als er een probleem is, zoek ons op’. Dus niet centraal uitzetten vraag naar MO’s
maar de MO het laten melden bij de gemeente als er een acuut liquiditeitsprobleem is of als bij de MO de
verwachting bestaat dat er een liquiditeitsprobleem gaat komen. Wel maken we het bestaan van de
VMOC-regeling bekend binnen de gemeente zodat alle MO’s van deze mogelijkheid tot financiële hulp
kunnen weten en indien nodig er gebruik van kunnen maken.
3. Maatwerk-oplossing
De MO onderbouwt het liquiditeitsprobleem en de mogelijke oplossing is maatwerk in overleg met de
financieel vertegenwoordiger(s) van de MO en kijkend naar de unieke situatie van de MO. Ook houden
we rond de MO rekening met het lopende beleid, de gemaakte afspraken, de mate van subsidiëring ed.
4. Proportionaliteit
Bij zowel het opvragen van informatie voor de onderbouwing van het verzoek van de MO als de mate
van beoordeling daarvan, houden we rekening met proportionaliteit. Bijvoorbeeld: We vragen maar
beperkt informatie indien het ‘slechts’ gaat om uitstel van betaling of het eerder ontvangen van subsidie.
We houden rekening met de hoogte van het bedrag omdat kleinere bedragen ook kleinere risico’s
betekenen voor de gemeente. We maken onderscheid in de behandeling van een verzoek om een lening
met aflossingsverplichting dan wel om een ‘zwaardere’ bijdrage om niet. Ook kan bijvoorbeeld de mate
van deskundigheid van de financieel vertegenwoordiger(s) een rol spelen in de mate van beoordeling van
de onderbouwing van het verzoek.
5. Gelijkwaardigheid
Bij de behandeling van de verzoeken van MO’s is gelijkwaardigheid van die behandeling een belangrijk
beginsel. Zowel voor wat betreft de mate van het opvragen en beoordelen van informatie door de
gemeente als in de tijd gezien. Een situatie van ‘wie eerst komt, eerst maalt’ moet zoveel mogelijk
voorkomen worden. Kernwoorden zijn: duidelijk, reëel, eerlijk en gelijk/gelijkwaardig.
6. Aard financiële hulp
De financiële hulp kan de volgende vormen hebben (of eventueel een combinatie ervan) in volgorde van
voorkeur waarbij het criterium is dat er voor het jaar 2021 een oplossing komt voor het
liquiditeitsprobleem:
a.
b.

c.

uitstel van betaling van (delen van) gemeentelijke verplichtingen en/of het eerder ontvangen van
(delen van) de gemeentelijke subsidie.
het ontvangen van een lening van de gemeente met een aflossingsverplichting van maximaal 5
jaar waarbij de MO met een meerjarenprognose onderbouwt dat naar verwachting aan de
aflossingsverplichting kan worden voldaan.
het ontvangen van een incidentele bijdrage om niet van de gemeente in het geval a en b niet
toereikend of mogelijk zijn om het liquiditeitsprobleem voor het jaar 2021 op te lossen.

7. Transparantie
We vragen MO’s transparant te zijn bij het verstrekken van informatie rekening houdend met het
uitgangspunt van proportionaliteit. Dit betekent dat de MO voor zover wij dat nodig achten volledig
inzage verstrekt in zaken als de financiële positie, de begrote cijfers, de gerealiseerde cijfers, informatie
compensatieregelingen ed.

8. Plafond en budget
Door de aard van de problematiek met het risico van faillissementen van MO’s stellen we op voorhand
geen plafond aan de totale bijdragen om niet. Voor begrotingsjaar 2021 is vanuit de septembercirculaire
van de algemene uitkering een niet geoormerkt budget van € 162.000 beschikbaar ter dekking van
nadelen ontstaan door de coronacrisis. Dit budget spreken we in eerste instantie aan voor dekking van de
financiële hulp aan MO’s. Indien deze middelen niet meer toereikend zijn, doen we de raad een voorstel
voor het beschikbaar stellen van een aanvullend budget om MO’s ook verdere financiële hulp te kunnen
bieden. Inmiddels is vanuit de decembercirculaire van de algemene uitkering voor 2021 een aanvullend
niet geoormerkt budget van € 197.000 beschikbaar gekomen ter dekking van nadelen ontstaan door de
coronacrisis. Dit bedrag heeft nog niet geleid tot aanpassing van de begroting 2021.
9. Toetsingscriteria
1. De MO heeft al een bestaande subsidierelatie met de gemeente waaruit het gemeentelijk en
maatschappelijk belang van de doelstellingen van de MO blijken. Indien dit niet het geval is
beoordelen we of en in welke mate de activiteiten van de MO die een verzoek heeft ingediend
ook daadwerkelijk bijdragen aan het gemeentelijk en maatschappelijk belang. Mede op basis
hiervan neemt het college een besluit over het al dan niet verstrekken van financiële hulp aan de
MO.
2. De MO heeft aantoonbaar op korte termijn van een maand een liquiditeitsprobleem blijkend uit
een (eenvoudige) liquiditeitsprognose.
3. De MO kan aantonen dat sinds het begin van de coronacrisis maart 2020 alle mogelijke
maatregelen zijn getroffen die in redelijkheid verwacht mochten worden om het ontstaan van het
huidige liquiditeitsprobleem te voorkomen (bezuinigen op kosten, uitstellen investeringen,
uitstellen betalingen, gebruikmaken compensatieregelingen, creëren nieuwe inkomstenbronnen,
alternatieve financieringsmogelijkheden, mogelijkheid bijdragen/leningen bij achterban/leden,
aanpassing contributie ed).
4. De MO heeft grondig onderzocht en het effect hiervan betrokken bij de liquiditeitsprognose of er
nog mogelijkheden zijn om:
- kosten te verlagen en/of opbrengsten te verhogen door bijvoorbeeld bezuinigingen of
aanpassing contributie.
- nieuwe (tijdelijke) inkomsten te genereren via bijvoorbeeld de achterban/leden, alternatieve
financiering, compensatieregelingen ed.
- investeringen en betalingen uit te stellen (inclusief eventuele bestaande en toekomstige
verplichtingen aan de gemeente.
5. De MO toont op basis van een liquiditeitsprognose voor de komende 6 maanden aan, uitgaande
van een voortdurende (gedeeltelijke) lockdown en de nog te treffen/getroffen maatregelen, of en
in hoeverre er gedurende die periode nieuwe exploitatietekorten gaan ontstaan. Hierbij ontstaat
inzicht in hoeverre er bij de MO ook de komende periode mogelijk nog behoefte is aan verdere
financiële hulp.
6. De MO informeert de gemeente over eventuele voor de liquiditeitsprognose over geheel 2021
relevante/grotere incidentele verplichtingen (investeringen, aflossingen, claims etc) en incidentele
inkomsten (subsidies, bijdragen derden etc). Ook indien er sprake is van relevante
seizoensinvloeden op de liquiditeitsprognose informeert de MO de gemeente daarover. Op basis
van deze informatie (en de liquiditeitsprognose van 6 maanden) ontstaat inzicht of en in hoeverre
een incidentele lening/bijdrage om niet op basis van het acute liquiditeitstekort ook toereikend is
voor geheel 2021.
10. Vervolgproces

De verzoeken van MO’s die binnenkomen worden verzameld door de subsidie-ambtenaar. Deze voert
samen met de strategisch financieel adviseur een eerste beoordeling uit op basis van de genoemde criteria
en indien nodig inclusief afstemming met de financieel vertegenwoordiger(s) van de MO.
Hierbij inventariseren we van welke situatie bij de MO sprake is:
1.

Acute financiële nood; in dit geval waarbij de MO niet aan haar financiële verplichtingen voor de
komende maand kan voldoen, kijken de strategisch financieel adviseur en de controller direct in
overleg met de financieel vertegenwoordiger(s) van de MO wat de mogelijkheden zijn om met
voorrang financiële hulp te verlenen. De uitkomst daarvan wordt afgestemd met het college en zo
nodig wordt met voorrang de financiële hulp verstrekt.

2.

Naar verwachting ontstaan in de komende 6 maanden financiële problemen door een
liquiditeitstekort; in dit geval gaan we in gesprek met de vertegenwoordiger(s) van de MO, vragen
de nodige informatie op ter beoordeling en laten we het college gelijktijdig over verschillende
verzoeken van MO’s die tot een bepaald moment zijn ingediend een besluit nemen.

3.

Helaas is er wel schade door corona maar zijn er geen betalingsproblemen; in dit geval komt de
MO (nog) niet in aanmerking voor financiële hulp.

Het proces rond die MO’s die daadwerkelijk in aanmerking (b)lijken te komen voor financiële hulp kan
mogelijke gevoeligheden kennen (locaal, bestuurlijk, maatschappelijk, politiek ed). Om deze reden vindt
na ambtelijke voorbereiding de communicatie met de MO over benodigde aanvullende informatie,
verwachtingen, afwegingen, beslissing ed. plaats via het college.

