
Toetsingskader tbv Corona Noodfonds lokale culturele infrastructuur  
  

1. Het noodfonds kan enkel worden aangewend door verenigingen, maatschappelijke of niet-
commerciële instellingen.  

2. Deze organisa=es bevinden zich in de gemeente Buren of zijn werkzaam voor de Burense 
samenleving.  

3. De volgende type instellingen kunnen hiervan gebruik maken: 
a. (pop)podia/theater; 
b. gezelschappen; 
c. musea; 
d. kunst- en cultuureduca=e; 
e. beeldende kuns=nstellingen; 
f. amateurkuns=nstellingen. 

4. De financiële gevolgen zijn aantoonbaar ontstaan ten =jde van de coronacrisis (na het ingaan 
van RIVM-maatregelen). 

5. De financiële gevolgen zijn aantoonbaar ontstaan als gevolg van de coronacrisis of de 
maatregelen die zijn getroffen om deze te bestrijden.  

6. Er zijn geen andere voorliggende voorzieningen beschikbaar vanuit het o.a. Rijk of de 
Provincie die een deel van de financiële gevolgen kunnen dekken.  

7. Door de aanvrager zijn aantoonbaar schadebeperkende maatregelen genomen. 
8. Er is bij het opstellen van de begro=ng 2021 rekening gehouden met de RIVM-maatregelen. 
9. De situa=e mag niet zijn ontstaan door verwijtbaar gedrag van de aanvrager.  
10. De hoogte van de bijdrage wordt individueel beoordeeld. 
11. De gemeente Buren stelt een plafond op. Dat betekent dat wanneer dit plafond bereikt is, 

dan krijgen de culturele instellingen een compensa=e naar verhouding van het beschikbare 
bedrag. 

12. De bijdrage is in principe een giR maar kan een lening worden indien er toch een voorziening 
vanuit het Rijk of Provincie komt. Indien er achteraf sprake is van verwijtbaar gedrag wordt 
het een direct inbare vordering.   

  
Aanvullende informa8e behorende bij de beoordeling van de aanvragen:   

• Het college bepaalt over het toekennen of afwijzen van de aanvraag.  
• Indien noodzakelijk kan de aanvrager extra informa=e toesturen om zo alsnog de aanvraag 

toegekend te krijgen.  
• Er mag geen sprake zijn van niet geoorloofde staatssteun.   
• De hoogte van de compensa=e is aTankelijk van de individuele situa=e, maar zal nooit meer 

bedragen dan het bedrag dat noodzakelijk is om het voortbestaan/func=oneren van de 
instelling mogelijk te maken.  

• Het college kan zelfstandig beslissen om andere omstandigheden te betrekken in haar 
besluit.   


