Subsidieregeling coronacompensatie 2021
Toelichting
Het heeft de voorkeur deze regeling als aparte Subsidieregeling vast te stellen en niet op te
nemen in het document met de andere subsidieregelingen. De nummering is daarop
aangepast.
Op basis van de ervaringen met de regeling voor 2020, zijn meerdere artikelen gewijzigd.
Per artikel worden de wijzigingen toegelicht.
Artikel 1
Het begrip ‘aanvragers’ is verruimd. Ook pachters die onlosmakelijk zijn verbonden aan een
maatschappelijke instelling, vallen nu onder de subsidieregeling.
Artikel 2
Het woord ‘eenmalig’ kan er uit. Meerdere aanvragen moeten in de opzet van deze regeling
mogelijk zijn.
Artikel 4
Lid 1 gaat uit van een doorlopende indieningstermijn.
Op basis van lid 2 eindigt de indieningstermijn uiterlijk 30 juni 2022. Mogelijk worden de
overheidsmaatregelen ergens in 2021 beëindigd. In dat geval kan de indieningstermijn
worden ingekort, maar daarvoor bestaat niet echt een noodzaak. Ook als de
overheidsmaatregelen al in het eerste half jaar van 2021 kunnen worden versoepeld en
instellingen hun activiteiten weer op kunnen pakken, kunnen ontwikkelingen in de
boekhouding later in 2021 of zelfs in 2022 toch nog reden geven een beroep te doen op de
regeling.
Artikel 5
Ook in 2021 bedraagt het budget = subsidieplafond € 1.800.000.
Artikel 6
Lid 1 is gelijk aan de regeling voor 2020.
Het nieuwe lid 2 bepaalt dat het coronanadeel voorlopig wordt vastgesteld.
Ook lid 3 is nieuw en hangt samen met lid 2. Deze leden zijn opgenomen om te voorkomen
dat het budget in 1 keer zou worden opgeslokt door grote instellingen die al vroeg in het
jaar hun nadeel voor het gehele jaar 2021 claimen. Indien het coronanadeel hoger wordt
vastgesteld dan € 50.000, is het gewenst (eerlijker) de subsidie in termijnen naar
evenredigheid uit te betalen. In beginsel geldt daarbij een termijn van 3 maanden.
De fasering per kwartaal zorgt voor een evenwichtige verdeling van het budget gedurende
het jaar.
Lid 4 maakt het mogelijk maatwerk te leveren per aanvraag / specifieke situatie als de
behoefte aan compensatie van het coronanadeel daarvoor aantoonbaar reden geeft.

Artikel 7
Lid 1 is nieuw. Toevoeging van deze weigeringsgrond is nodig om het subsidieplafond te
bewaken.

