
Toelichting op de regeling noodfonds Corona 2022 gemeente Leeuwarden

Artikel 1
Lokale maatschappelijke organisaties of instellingen:

Lokale maatschappelijke organisaties of instellingen ondersteunen publieke aangelegenheden in de 
gemeente Leeuwarden voor maatschappelijke doeleinden ten aanzien van sport en educatie, 
recreatie en welzijn zonder daarbij winst na te streven. De activiteiten van de organisaties of 
instellingen zijn vooral gericht op de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Hierbuiten vallen de 
verbonden partijen van de gemeente Leeuwarden. Voor hen zijn andere mogelijkheden voor 
compensatie mogelijk gemaakt indien nodig.

Artikel 5
b. Het coronadeel is aantoonbaar corona gerelateerd ontstaan en is ontstaan in de periode 
van 15 maart 2020 tot en met 30 juni 2022;

Subsidie vanuit het noodfonds is bedoeld voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 30 juni 
2022. Dit is de periode waarover de financiële problemen mogen gaan. Mogelijke financiële 
problemen voor of na deze periode worden niet meegenomen in de beoordeling.

De gemeente toetst alle aanvragen aan alle bestaande wet- en regelgeving:
Dat betekent toetsing aan onder andere de Algemene subsidieverordening Gemeente Leeuwarden
2018, de Algemene wet bestuursrecht en aan de regels voor staatssteun.

Artikel 7
Bewijs dat de aanvrager gebruik heeft gemaakt van vangnetregelingen van het Rijk 
of Provincie of bewijs dat de aanvrager hier buiten valt:

Er zijn meerdere vangnetregelingen die in het leven zijn geroepen door het Rijk, de provincie of 
koepelorganisaties. De organisaties die een beroep doen op dit noodfonds moeten hier gebruik van 
maken. Hebben ze dit niet gedaan, dan is in de aanvraag een onderbouwing nodig van de reden 
waarom de organisatie niet in aanmerking komt voor verschillende regelingen. Voor verschillende 
regelingen van het Rijk kan een stappenplan via internet gevolgd worden, of is dit mogelijk 
geweest. Tijdens dit stappenplan kan dan de melding komen dat er geen recht is op de betreffende 
regeling. Een screenshot van een dergelijke melding kan als onderbouwing dienen. Ook na het 
ontvangen van een verlening op basis van dit noodfonds kan het zijn dat nieuwe regelingen in het 
leven worden geroepen. Deze zijn eveneens een voorliggende voorziening op het noodfonds. Dat 
betekent dat de aanvrager die al geld van het noodfonds heeft ontvangen, de nieuwe regeling moet 
aanvragen. Bij een toekenning, wordt dit bedrag verrekend met het eerder verstrekte bedrag uit 
het noodfonds.


