Subsidies bewonersondernemingen 2021
€ 3.070.107

Beschikbaar 2021 volgens conceptbegroting gemeente (= verleningen 2020 + 1,8% index)

€

Rekening houdend met 1% minder i.v.m. bezuiniging (= optioneel en afhankelijk van keuze politiek)

30.701

€ 3.039.406

Bedrag waar vooralsnog rekening mee wordt gehouden

€ 3.636.095

Aangevraagd bedrag

€

Verschil

-596.689

Van de 13 BO’s hebben 2 een lager en 11 een hoger bedrag aangevraagd ten opzichte van 2020.
Hogere aanvragen variëren van relatief klein tot fors hoger bedrag.
Als de oorzaak van hogere aanvraag subsidie 2021 betrekking heeft op:
1. Coronaverlies 2020 → dan dient dit afzonderlijk onderbouwd te worden aangevraagd. Het kan
dan buiten beschouwing van het beschikbare subsidiebudget 2021 blijven en (onder voorbehoud
goedkeuring college) worden bekostigd vanuit vangnet corona.
2. Verwacht coronaverlies 2021 → dan dient dit afzonderlijk inzichtelijk te zijn, zodat in de
subsidiebeschikking het “corona-bedrag” buiten beschouwing kan blijven.
Ad, 1 Welke gegevens zijn nodig
Lever een crisisbegroting aan; er moet sprake zijn van aantoonbaar verlies in 2020.
Componenten uit deze crisisbegroting met de effecten van de coronamaatregelen (p/mnd):
lagere baten (activiteiten, horeca, verhuur etc.)
lagere lasten (energie, horeca, flex personeel etc.)
compensatiemaatregelen Rijk (NOW Tozo, TOGS)
mogelijkheid inzetten eigen reserves/ buffers (zo nee, waarom niet)
overige relevante zaken (zoals bijv. huurkwijting gemeente)
Ad, 2 Welke gegevens zijn nodig
Geef (voor zover dit uit de subsidieaanvraag 2021 nog niet blijkt) zo goed mogelijk onderbouwd aan welk
bedrag van de aanvraag betrekking heeft op te verwachte financiële coronaschade.
Graag uiterlijk 14 september:

én

1. Aanleveren crisisbegroting 2020 *
of melden dat er geen sprake is van een crisisbegroting 2020
of melden dat de crisisbegroting voor genoemde datum niet geleverd kan worden, maar volgt.
2. Aangeven of en zo ja met welk bedrag in de subsidieaanvraag 2021 rekening is gehouden met
mogelijke financiële gevolgen corona.

* de gezonden informatie wordt gebundeld en voorgelegd aan het college.

