
                                             

MOTIE  

MOTIE LID Berg (Lijst Salman Noordwijk) over 
Uitvoeringsbudget Coronacrisis (subsidies) 
 
De gemeenteraad van Noordwijk, 
 
In vergadering bijeen op 26-05-2020, 
 

Constaterend dat: 

 
- De Impactanalyse coronacrisis van 15 mei 2020 van het college van B&W Noordwijk 

ter kennis is verkregen; 
- De gemeenteraad van Noordwijk wordt voorgesteld in te stemmen met een 

uitvoeringsbudget Corona ter hoogte van € 500.000,- ten laste van de algemene 
reserve; 

- De reserves van de gemeente Noordwijk bedragen per 31 december 2019 € 128,2 
miljoen; 

- Het nog te bestemmen resultaat bedraagt per ultimo 2019 € 8,5 miljoen. 
 

Overwegend dat: 

 
- Er snel en ruimhartig gereageerd moet kunnen worden op vraagstukken met 

financiële effecten in verband met het voorkomen van de verspreiding van het Covid-
19 virus; 

- Er hiervoor op korte termijn ruim voldoende financiële middelen ter beschikking 
moeten zijn om snel en doeltreffend te kunnen handelen; 

- Veel verenigingen, stichtingen en instellingen op het gebied van sport, cultuur, kunst 
en welzijn niet in aanmerking komen voor de bestaande regelingen van de overheid;  

- Ook de door de gemeente Noordwijk gesubsidieerde verenigingen, stichtingen en 
instellingen op het gebied van sport, cultuur, kunst en welzijn geraakt zijn door de 
maatregelen van de overheid ter voorkoming van het verspreiden van het Covid-19 
virus; 

 
 

- Het de wens is om naast acute steun ook voor alle verenigingen, stichtingen en 
instellingen op het gebied van sport, cultuur, kunst en welzijn ook extra financiële 
middelen te schikking te stellen voor de gesubsidieerde verenigingen, stichtingen en 
instellingen om voor de toekomst zo snel mogelijk voorbereidingen en duurzame 
maatregelen te treffen, ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus;   



- Voornoemde verenigingen en stichtingen een belangrijke schakel zijn in het welzijn 
van heel veel inwoners van Noordwijk.   

Verzoekt het college: 

 
- Om binnen het voorgestelde uitvoeringsbudget voldoende financiële middelen 

beschikbaar te houden voor aanvragen van alle verenigingen, stichtingen en 
instellingen op het gebied van sport, cultuur, kunst en welzijn, die door de 
maatregelen van de overheid in verband met het Covid-19 virus in acute problemen 
zijn geraakt, behulpzaam te zijn; 

- Uiterlijk eind augustus 2020 de gemeenteraad een voorstel te doen, waarbij naast het 
huidige voorgestelde uitvoeringsbudget een additioneel budget wordt gevraagd, 
expliciet ter ondersteuning van de door de gemeente Noordwijk gesubsidieerde 
verenigingen,  stichtingen en instellingen op het gebied van sport, cultuur, kunst en 
welzijn ter ondersteuning in de financiële kosten die voor deze organisaties 
noodzakelijk zijn in verband met de voorbereidingen en duurzame maatregelen ter 
voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus; 

- Tegelijkertijd een eenvoudig en doeltreffend voorstel te doen hoe voornoemde 
gesubsidieerde stichtingen, verenigingen en instellingen vanuit dit additionele budget 
een aanvullende subsidie kunnen ontvangen, bijvoorbeeld door vanuit de gemeente 
automatisch de laatst toegekende subsidie met een vast percentage aan te vullen.    

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
Eric Berg, Lijst Salman Noordwijk 
 
 
 

 


