Waarom is de garantstelling StreekRock nu al opgenomen als onttrekking aan de
risicoreserve Corona?
De organisatoren van StreetRock in Bakel hebben op 10 en 11 juli 2021 onverwacht hun
evenement moeten annuleren als gevolg van de abrupte corona-maatregelen die op 9 juli
2021 zijn ingesteld door het Rijk.
Als gevolg hiervan zit de organisatie met de financiële consequenties. Hoewel het Rijk heeft
aangegeven een Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) / garantieregeling te
zullen instellen is hier vooralsnog géén besluit over genomen. In verband met alle financiële
onzekerheden hebben de organisatoren van Streetrock zich gewend tot de gemeente
Gemert-Bakel en vragen zij een tegemoetkoming in de geleden financiële kosten.
Toezegging toelichting voorstellen corona
Op de oproep aan cultuurorganisaties en cultuurmakers in september (via de krant en
media) hebben negen individuen/ cultuurmakers/ ZZP’ers (uit de cultuursector) gereageerd
en aangetoond dat zij als gevolg van corona (on)kosten hebben gehad. Voorstel is om elk
individu voor een bedrag van € 1.000 tegemoet te komen. Dit is géén compensatie maar een
tegemoetkoming in de onkosten, ook omdat het college zich realiseert dat ze de getroffen
individuen niet kunnen compenseren voor hun geleden inkomsten(derving).
Daarnaast hebben zich vijf organisaties gemeld die een gemotiveerde aanvraag voor
tegemoetkoming hebben ingediend. Deze aanvragen zijn individueel behandeld en
besproken met de betreffende organisaties. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om
€ 115.200 te onttrekken uit de coronareserves. Uiteraard zal dit bedrag, omdat het over
middelen voor cultuur gaat, ten laste van de cultuurmiddelen gaan (de zogenoemde Lokaal
Culturele Infrastructuur middelen).
Het grootste bedrag voor tegemoetkoming is het Boerenbondmuseum. Het
Boerenbondmuseum is een organisatie die gerund wordt door vrijwilligers. Het museum
ontvangt geen subsidie van de gemeente. Het Boerenbondmuseum heeft een goed
gemotiveerde verantwoording afgegeven (met als voornaamste argumenten: sluiting
museumseizoen, terugbetaling van corona-lening, interen op algemene reserves en geen
investeringsruimte meer hebben als gevolg van interen). Andere grote non-profit organisaties
(zoals Kunstlokaal en De Eendracht) krijgen een reguliere subsidie van de gemeente en zijn
via deze weg tegenmoet gekomen in de extra (on)kosten als gevolg van corona.
Zoals toegezegd in de commissie van 23 november zijn de onderliggende aanvragen als
bijlage toegevoegd.
Hoe is het voordeel STIKA ontstaan?
De gemeente heeft € 125.000 ingebracht over een periode van vijf jaar. Daarvan is nu
€ 6.592 terugbetaald als eindafrekening. Binnen STIKA worden verschillende soorten kosten
gemaakt. Grotendeels (89%) betreft dit aanleg van kleine landschapselementen bij
initiatiefnemers via subsidies. Daarnaast educatiekosten, communicatiekosten en
veldcoördinatie. Het overschot is ontstaan in de subsidies voor aanleg van kleine
landschapselementen.
Toezegging in beeld brengen ontwikkeling quotes
Na de Jaarrekening 2020 lag de solvabiliteitsratio op 10,2% en de nettoschuldenquote op
111%. Gedurende 2021 heeft u verschillende besluiten genomen om de Begroting 2021 bij
te stellen. Die bij elkaar opgeteld hebben deze besluiten een positief effect van 1,1% op de
solvabiliteitsratio en een positief effect van de schuldenquote met 2,1%. De solvabiliteitsratio
komt daarmee uit op 11,3% en de nettoschuldenquote op 108,9%.

