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Aanleiding 

Begin mei 2020 heeft SEO haar rapport uitgebracht over de verwachte impact van de coronacrisis op 

de economie van de Provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen (RGA). Het beeld wat uit de 

diverse scenario’s komt bevestigt dat de economische impact en schade fundamenteel zal zijn en dat 

een breed aantal sectoren geraakt wordt, met name door verlies aan werkgelegenheid. Het College 

van de gemeente Groningen (GG) is de afgelopen week reeds vanuit diverse publieke en private 

organisaties gevraagd om het verlenen van steun en dat zal de komende maanden vermoedelijk 

toenemen.  

Nu de inzichten in de daadwerkelijke economische impact steeds scherper worden en ook duidelijk 

wordt welke steun het Rijk wel en niet verleend, is het van belang dat ook de gemeente Groningen 

haar interne afwegingskader definitief maakt om de binnenkomende steunaanvragen zo goed 

mogelijk te beoordelen.  

 

Ter voorbereiding op dit gemeentelijke kader is het afwegingskader van het Rijk beoordeeld, is het 

team Concerncontrol aan de slag gegaan en heeft de directie Financiën gekeken naar de mogelijke 

financiële instrumenten die ter steun kunnen worden ingezet. Vervolgens heeft er een brainstorm 

plaatsgevonden met de burgermeester, twee wethouders, de gemeentesecretaris en de 

concerncontroller.  

 

1. Uitgangspunten voor verlenen steun door gemeente Groningen 

1. Dit afwegingskader geldt voor publiek en private organisaties met een maatschappelijke 

functie binnen het grondgebied van de gemeente Groningen. 

2. De organisaties die een beroep doen op steun zijn en blijven zelf volledig verantwoordelijk 

voor hun beleid, uitvoering en bedrijfsvoering. 

3. Dit afwegingskader betreft een voor de GG interne leidraad ten behoeve van het College.  

Het wordt niet gepubliceerd. 

4. Steunmaatregelen vanuit de GG zijn pas aan de orde nadat de steunmaatregelen vanuit de 

Rijksoverheid en Provincie ten volle zijn ingezet. 

5. Maatwerk is het uitgangspunt, het creëren van een breed gelijk speelveld  (cf generieke 

maatregelen Rijksoverheid) is op de schaal van de GG niet mogelijk  

6. Aan dit afwegingskader kunnen door organisaties en instellingen geen rechten worden 

ontleend  

7. De dienstverlening c.q. het soort activiteiten van de organisatie die om steun vraagt mag niet 

in strijd zijn met het coalitieakkoord en de begrotingsplannen van het College van de GG 

8. De organisatie die steun ontvangt dient maximaal te proberen de voordelen van deze steun 

weer ten goede te laten komen aan ketenpartners binnen het grondgebied van de GG1.  

 

 

 
1 Voorbeelden: Een voorstelling van een culturele instelling die dankzij de steun weer doorgang kan vinden zet 

zo maximaal mogelijk lokale artiesten in. En een sportclub gebruikt voor het regelen van de faciliteiten of de 

catering, lokale ondernemers.  



 

 

2. Uitgangspunten interne afweging 

9. De eventueel te verlenen steun mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving. Met name de 

regels rondom staatssteun en verstrekken van subsidies zijn hierin van belang.  

10. Het instrument met de laagst financiële impact voor de GG verdient de voorkeur. Terug-

ontvangst van de steun in betere tijden is het uitgangspunt. Het mogelijke instrumentarium 

is verwerkt in de bijlage.  

11. De financiële impact van het gekozen instrument wordt opgevangen binnen de budgetten 

van het begrotingsprogramma waar de organisatie onder valt. De betrokken wethouder en 

ambtelijk de concerndirecteur staan daarmee aan de lat voor her-prioritering binnen het 

eigen domein of stuurt actief op de realisatie van onder-uitputting om daarmee de financiële 

impact op te vangen. Indien dit onmogelijk blijkt te zijn, beslist het College of de gewenste 

steun toch verleend moet worden.  

 

3. Fases in de afweging 

 

De afweging kent 4 fases te weten die trechteren richting besluitvorming. Deze zijn:  

1. Politiek / maatschappelijke toets 

2. Toets op toekomstvastheid en potentie qua continuïteit 

3. Financiële toets 

4. Keuze voor het instrument 

 

Fase 1: Politieke en maatschappelijke toets 

In deze fase weegt het College wat de maatschappelijke impact is als de organisatie onverhoopt niet 

kan continueren. Vragen die hierbij gesteld worden zijn:  

• Is de organisatie een ‘systeem-organisatie’ voor de GG? Ofwel is het een historisch 

gewortelde organisatie waarvan het omvallen kwantitatief (aantal burgers) en kwalitatief 

(mentale gevolgen) grote maatschappelijke impact heeft op de inwoners van de GG.  

• Zijn de activiteiten van de organisatie niet strijdig met het coalitieakkoord en/of de 

begroting?  

• Wat is het maatschappelijk effect wat de organisaties de afgelopen jaren heeft weten te 

bewerkstelligen en wat is de verwachting voor de nabije toekomst?  

• Heeft het verlenen van eventuele steun een verstrekkende precedentwerking en kan de GG 

de consequenties van de precedent financieel dragen?  

 

Fase 2: toets op toekomstperspectief 

Van belang voor het verlenen van steun is of de organisatie (en de sector waarin de organisatie actief 

is) toekomst heeft. Is het ‘redden’ van de organisatie een waarde-toevoegend besluit? Of was dit 

type organisatie ook los van een coronacrisis op den duur aan zijn einde gekomen? Zo zijn 

organisaties die nu nog omzet genereren met bv fossiele energie en gaswinning ook richting de 

toekomst kwetsbaar en moet het college wegen of steun te rechtvaardigen is.  

 

Fase 3: financiële toets 

De verdere verdieping van het toekomstperspectief vindt plaats via de financiële toets. Gezien de 

beperkte financiële armslag van de GG is het niet te billijken indien de GG steun verleent aan een 

organisatie met (al een reeds aanwezige) zeer nijpende financiële situatie. Vragen die hierbij gesteld 

worden zijn:  



• Wat was het pré-corona verdienvermogen van de organisatie? En was de 

exploitatiebegroting meerjarig op orde?  

• Zijn daadwerkelijk alle rijksbrede en provinciale steunmogelijkheden ingezet?  

• Heeft de organisatie inmiddels ook zijn eigen vermogen aangewend? Voor de hand ligt dat 

de GG een principe hanteert dat eerst minimaal 40% van het eigen vermogen wordt ingezet. 

• Kan die organisatie middels de steun eigen opbrengsten creëren? Kortom is er een 

businesscase te maken zodat de organisatie zo snel mogelijk weer op eigen kracht kan 

functioneren?  

• Kan de organisatie de steun die zij ontvangt omzetten in voordelen/baten die de lokale 

ketenpartners weer ten goede komen?  

• Is het beloningsbeleid van de instelling redelijk en billijk of is een loonoffer te eisen?  

• Is de inschatting dat de organisatie in staat is om op den duur (2 tot 4 jaar) de steun weer 

terug te betalen?  

 

Fase 4: keuze voor het instrument 

Uitgangspunt voor het te kiezen instrument is dat het de GG zo weinig mogelijk geld kost met de 

grootste kans op terug-ontvangst voor de GG dan wel baten voor lokale ketenpartners. De 

instrumenten zijn high-level in te delen in de categorieën:  

1. Landelijke maatregelen 

2. Opschorting lopende verplichtingen 

3. Lening of garantstelling 

4. Kwijtschelding / lastenverlichting  

5. Subsidie (investerings- of prestatiesubsidie) 

 

 

In de bijlage staan deze instrumenten nader uitgewerkt.  

 

 

 

 

  



Bijlage 1: instrumenten per soort organisatie 

In de volgende tabel is een aanzet opgenomen voor de mogelijkheden per soort organisatie: 

Optie Omschrijving Toelichting Mogelijkheid 

1 Organisaties waarin 

gemeente geen financieel 

belang/relatie heeft 

 Verwijzing naar de maatregelen die door het rijk 

zijn ingesteld en de maatregelen die de gemeente 

Groningen al heeft genomen zie bijlage 2 

maatregelen 1 tot en met 8 

2 Organisaties die door 

gemeente gesubsidieerd 

worden 

Door tegenvallende 

opbrengsten als gevolg 

van de crisis ontstaat 

exploitatie te kort. 

De regelingen 5 tot en met 15 genoemd in bijlage 2.  

 

3 Organisatie waarin de 

gemeente een financieel 

belang heeft 

Dit kan zijn als 

aandeelhouder, 

deelnemer in een 

gemeenschappelijke 

regeling of doordat er 

een lening is verstrekt 

aan betreffende 

organisatie of beide. 

 

vb. Martiniplaza, 

Euroborg, 

gemeenschappelijke 

regeling (Rigg, GGD, 

VRG etc.,) 

- In het geval van aandeelhouder, de regelingen 

1 tm 8 en 11 t/m 14 genoemd in bijlage 2. 

- In het geval van culturele activiteiten zie optie 

2 hiervoor. 

- In het geval van een gemeenschappelijke 

regeling is dit afhankelijk van de activiteiten 

(Rigg = Jeugdhulp, meerkosten worden 

vergoed door het rijk, GGD is onderwerp van 

gesprek tussen VNG en Rijk, Veiligheidsregio 

idem) en is sterk afhankelijk wat de afspraken 

zijn in de gemeenschappelijke regeling en 

financiële positie van deze gemeenschappelijke 

regelingen.. 

- In het geval van verstrekte leningen is uitstel 

van betaling van rente en aflossing mogelijk, 

dit is afhankelijk van de gesloten 

overeenkomst. Indien afgeweken wordt van de 

leningsovereenkomst dient dit te worden 

voorgelegd aan het college van B&W 

(maatregel 7 bijlage 2) 

4 Organisaties waar 

gemeente geen financieel 

belang heeft, maar sterk 

van afhankelijk is i.v.m. 

continuïteit van 

de  bedrijfsvoering/dienstv

erlening 

Vb. voor ICT zijn we 

ihkv bedrijfsvoering 

afhankelijk van Fujitsu. 

Of zorgverleners of 

vervoersbedrijven. 

- Zie optie 1, dit betreffen bedrijven/organisaties 

die n.a.v. aanbesteding een dienst of product 

leveren aan de gemeente. 

 

 

  



Bijlage 2: Instrumenten en financiële impact 
 

De volgende instrumenten zijn mogelijk in volgorde van de grote van financiële impact of risico op 

financiële impact voor de gemeente: 

 Instrumenten nader uitgewerkt Financiële impact gemeente 

A Landelijke maatregelen: 

1) Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 

Ondernemers (Tozo), aan te vragen bij de 

gemeente; 

2) Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid 

(NOW), dit is een rijksregeling voor werkgevers 

die te maken hebben met omzetverlies (van meer 

dan 20%). Hierdoor kunnen werkgevers hun 

werknemers met een vast en flexibel contract 

doorbetalen. Deze regeling is aan te vragen bij het 

UWV. (Regeling geldt vanaf 6 april tot en met 31 

mei); 

3) Borgstelling MKB-regeling, dit is een regeling die 

door bedrijven kunnen worden benut voor 

overbruggingskrediet of verhoging van rekening-

courantkrediet waarbij het ministerie van 

Economische zaken deels garant staat indien 

bedrijven onvoldoende zekerheid kunnen bieden 

t.b.v. de financier (voorwaarde is dat het bedrijf 

toekomstperspectief heeft); 

4) Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak 

coronavirus (GO-C): indien krediet nodig is voor 

ondernemers en niet eenvoudig een banklening of 

bankgarantie wordt verkregen kan een beroep 

gedaan worden op deze regeling waarbij de staat 

80% of 90% garant staat voor het bedrijf (deze 

regeling is voor (middel) grote ondernemingen 

met substantiële activiteiten in Nederland) 

5) Landelijk steunpakket cultuur (€ 300 mln.) voor 

landelijk en regionaal gesubsidieerde instellingen . 

Nihil 

B Lokale gemeentelijke regelingen: 

6) Uitstel van belasting, er worden voorlopig geen 

nieuwe heffingen opgelegd 

7) Er wordt coulanter om gegaan met de invordering 

van openstaande bedragen, en er is mogelijkheid 

tot uitstel van betaling; 

8) Uitstel van betaling huur gemeentelijk vastgoed; 

 

 

9) Vooruitbetaling van subsidie; 

10) Coulance bij prestatie-eisen gesubsidieerde 

organisaties; 

 

Nihil 

 

Nihil, uitgaande dat uiteindelijk  

wordt betaald  

 

 

Nihil, uitgaande dat uiteindelijk  

wordt betaald  

Nihil 

Nihil, bij gelijkblijvende 

subsidie bedragen. 

C 11) Verstrekken Garantie Nihil (uitgaande dat aan 

betalingsverplichting kan 

worden voldaan) 

D 12) Verstrekken van lening Nihil (uitgaande dat aan 

betalingsverplichting kan 

worden voldaan) 

E 13) Kwijtschelding; 

14) Algemene mogelijkheid die gemeenten hebben 

naast de hierboven genoemde maatregelen t.a.v. 

gemeentelijke belastingen is het intrekken van 

aanslagen: Onder ‘aanslagen intrekken’ is de 

Derving gemeentelijke 

belastingopbrengsten. 

 

 

 



 Instrumenten nader uitgewerkt Financiële impact gemeente 

hardheidsclausule genoemd. De hardheidsclausule 

geeft het college de bevoegdheid om in een 

individueel geval of voor een groep van gevallen 

tegemoet te komen aan onbillijkheden van 

overwegende aard. Met toepassing van de 

hardheidsclausule kan het college besluiten af te 

zien van het opleggen van aanslagen en/of al 

opgelegde aanslagen verlagen of intrekken. En dat 

geldt voor alle soorten belastingaanslagen. 

15) Subsidie verstrekken (voor vitale regionale 

culturele instelling wordt dit deels gefinancierd uit 

landelijk steunpakket) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogere subsidiekosten, 

(mogelijk deels gefinancierd 

door het rijk als het gaat om 

cultuur) 

 

 


