Bijlage 1 –coronamiddelen rijk en provincie
1.1 Rijk
Algemene doelstellingen
middelen corona
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg
Inhaalzorg en meerkosten Wmo
Buurt en dorpshuizen
Vrijwilligersorganisatie Jeugd
Toezicht en handhaving
Precariobelasting en markt- en
evenementenleges
Noodopvang kinderen van ouders
cruciaal beroep
Eigen bijdrage Wmo
Extra kosten verkiezingen 2020-2021
Compensatie toeristen en
parkeerbelasting
Lokale culturele voorzieningen
Voorschoolse voorziening peuters
Participatie (WSW)
Totaal

Junicirculaire

Septembercirculaire

75.000
31.000
50.000
29.000
158.000
43.000
87.000
55.000
90.000
366.000
183.000
26.000
91.000
772.000

179.000
67.000
758.000

Uitgaven

Inkomsten

12.240.387

12.240.387

Tozo kredieten

800.000

800.000

BUIG

548.000

548.000

Overige inkomsten Rijk
Omschrijving
Sociaal domein
Tozo

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
Voor sportorganisaties vormt de huur van sportaccommodaties vaak de grootste kostenpost in hun
exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
(TVS) in het leven geroepen. Voor deze regeling komen in aanmerking de kwijtgescholden huurgelden voor
verhuur van amateursportorganisaties. De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een
gemeente, voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van het
coronavirus. Een gemeente komt slechts voor een tegemoetkoming in aanmerking indien de huur
daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Het college heeft
onlangs een aanvraag ingediend en wacht op het besluit. Verwacht wordt dat Gooise Meren € 66.000,ontvangt. Zie voor meer informatie Corona update 8.

1.2 Provincie
De landelijke maatregelen inzake Covid-1 9 hebben de culturele instellingen zwaar getroffen. Vooral
instellingen die afhankelijk zijn van publiekinkomsten hebben het zwaar. Veel organisaties hebben op een
creatieve manier toch hun publiek bediend. Alhoewel de deuren van musea en podia weer open zijn gegaan
voor kleine groepen bezoekers, blijft het lastig om voldoende inkomsten te genereren. Provincie NoordHolland wil daarom financiële steun bieden in de noodfase (tot eind 2020) voor de culturele infrastructuur in
onze provincie. Het noodfonds is bedoeld voor regionale organisaties die acute financiële problemen hebben
als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19.Vanuit de provincie is cofinanciering door
gemeenten als een bindende voorwaarden gesteld (35%). Vier instellingen uit Gooise Meren komen mogelijk
voor subsidie in aanmerking, te weten:

Provinciaal Noodfonds Cultuur
Uitgaven

Inkomstem

Stichting Grote Kerk Naarden

125.333

81.466

Spant

433.000

281.450

Forteiland Pampus

262.500

170.625

28.862

18.760

Vestingmuseum

