Compensatieregeling Cultuur Covid 2022
Uitwerking regeling:
Doel:
Het doel van deze regeling is om culturele organisaties die door COVID-19 maatregelen zijn
getroffen financiële compensatie te verlenen, zodat deze instellingen vanuit een gezonde financiële
basis, activiteiten kunnen voortzetten met als resultaat een kwalitatief hoogstaand en inclusief
cultuuraanbod voor inwoners en bezoekers van de gemeente Sluis.
Voorwaarden compensatieregeling cultuur gemeente Sluis
1.Begripsbepalingen
- inkomstenderving: de inkomsten die aanvrager mist als gevolg van (rijks)overheidsmaatregelen
gericht op bestrijding van corona
- kosten: de kosten die aanvrager gemaakt heeft voor het nemen van maatregelen die in verband
met corona noodzakelijk zijn bij het organiseren van culturele activiteiten. Hieronder valt in ieder
geval het verstrekken van desinfecterende middelen, extra huur en schoonmaak, extra inzet
personeel en vrijwilligers en het plaatsen van kuchschermen, waarschuwingsborden en
aanwijzingen
- schade: het geleden verlies.
2. Wie komen in aanmerking?
- culturele maatschappelijke instellingen zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Sluis
3. Onderbouwing van uw aanvraag
Bij de aanvraag hoort een onderbouwing. Om in aanmerking te komen voor compensatie door
corona dienen de organisaties mee te sturen:
- een overzicht van het verlies over de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021,
alsmede een beknopte toelichting (max 2 A-4). - de begroting 2021 met een overzicht van eventuele
steunmaatregelen die u vanwege de coronacrisis al ontvangen heeft vanuit het Rijk, de Provincie,
fondsen en/of de gemeente (max 2 A-4).
- de jaarrekening en de balans 2019, 2020 en 2021. Daarin moet de omvang van de algemene
reserve en/of continuïteitsreserve genoemd staan. Dat geldt ook voor eventuele mutaties van deze
reserves vanaf 31 december 2021 (max 2 A-4).
4. Indienen aanvraag
- de aanvraag kan ingediend worden tot en met 15 januari 2023
- het gaat om geleden schade achteraf
- per instelling kan slechts één aanvraag worden gedaan
- de schade is aantoonbaar corona-gerelateerd
- de aanvrager maakt gebruik van het voorgeschreven aanvraagformulier
5. Hoogte van de compensatie
- de compensatie wordt berekend aan de hand van het door de aanvrager ingediende onderbouwing
en begroting. De compensatie per aanvrager is maximaal 100% van de schade.
6. Beoordeling
Het college van B&W beoordeelt de aanvragen onder andere op de volgende punten:
- is er een goede onderbouwing aangeleverd?
- is de aanvraag op tijd aangeleverd?
- in hoeverre heeft u al gebruik kunnen maken van andere steunmaatregelen?
- wat is de (eventuele) stand van de reserve?
- het college stelt de compensatie direct vast. Het college beslist binnen acht weken na de
reactietermijn op de aanvraag.

7.Weigeringsgronden
Het college weigert de aanvraag tot een compensatie wanneer:
- de schade minder bedraagt dan € 500,- de aanvraag niet voldoet aan de onderbouwing genoemd in deze regeling
8. Communicatie:
- De regeling dient na besluitvorming door het college, gepubliceerd te worden ter kennisgeving,
zodat het openbaar is en iedereen er kennis van kan nemen.
- Organisaties die al een aanvraag hebben gedaan, dienen dit opnieuw te doen met het juiste
aanvraagformulier. Dit formulier komt op de gemeentelijke website.
9. Werkwijze:
- De aanvragen, waarvoor compensatie wordt aangevraagd, worden beoordeeld of ze voldoen aan
de bovengenoemde onderbouwing.
- Deze beoordelingen/adviezen worden ter besluitvorming aan het college voorgelegd.
- Na besluitvorming vindt namens het college een communicatie over het besluit plaats aan
betrokkenen en wordt (bij een positief besluit) het bedrag overgemaakt.
10. Plafond en wijze van verdeling:
- Het plafond voor compensatie van geleden verlies bedraagt € 242.000,- Als het plafond wordt overschreden dan worden de compensaties naar rato over de aanvragers
verdeeld.

