
Gemeente Etten-Leur - Eerste wijziging Beleidsregel vangnetregeling kleine 

culturele, sociale en sportieve instellingen 

Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, 

  

gezien de inhoud van het collegevoorstel van 23 februari 2021 en de daarin opgenomen toelichting, 

  

gelet op artikel 4:81 Awb, 

  

besluit: 

  

vast te stellen de “Eerste wijziging Beleidsregel vangnetregeling kleine culturele, sociale en sportieve 

instellingen” 

Artikel 1 Wijzigingen 
De Beleidsregel vangnetregeling kleine culturele, sociale en sportieve instellingen wordt als volgt ge- 

wijzigd: 

  

I. Het begrip “Corona-periode” genoemd in artikel 1 komt te luiden: 

Corona-periode: 1 maart 2020 tot 1 maart 2021. • 

II. Artikel 3, lid 1 komt te luiden: 

1. Het college kan op aanvraag een tegemoetkoming in de vorm van een incidentele subsidie 

van maximaal 3.000 euro verstrekken aan een organisatie die minimaal 25% aan omzetverlies 

heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding 

van COVID-19. Het college kan op verzoek een hogere tegemoetkoming tot maximaal 25.000 

euro verstrekken, indien en voor zover er sprake is van een omzetverlies van minimaal 60%. 

III. Artikel 4 komt te luiden: 

    

  Hoogte van de tegemoetkoming 

  De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal 80% van de personeelslasten en/of 

maximaal 80% van de doorlopende lasten. De totale tegemoetkoming bedraagt echter nooit meer 

dan 3.000 euro (bij 25 tot 60% omzetverlies) of 25.000 euro (vanaf 60% omzetverlies). Deze bedragen 

gelden per organisatie (of groepsstructuur). 

  

IV. Artikel 6, lid 2 komt te luiden: 

  De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend tot 1 april 2021. 

  

V. Artikel 7, lid 1, aanhef onder a komt te luiden: 

een overzicht van de omzet van de organisatie waaruit blijkt dat deze een omzetverlies van 

ten minste 25% respectievelijk 60% heeft geleden in de Corona-periode. 
a. 

Artikel 2 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel 
1. Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeen- 

teblad. 

2. Deze wijziging is ook van toepassing op aanvragen die reeds zijn ingediend maar waarop nog 

niet definitief door het college is beslist. 

3. Deze wijziging kan worden aangehaald als: Eerste wijziging Beleidsregel vangnetregeling kleine 

culturele, sociale en sportieve instellingen. 

Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, 

dhr. drs. C. Smits 

gemeentesecretaris 

mw. dr. M.W.M. de Vries 

burgemeester 
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