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RAADSINFORMATIEBRIEF 
20R.00758 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 14 juli 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 

Portefeuille(s)  : Strategie & Beleid, Cultuur 

Contactpersoon : C. Stuart 

Tel.nr. : 8835 

E-mailadres : stuart.c@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Maatwerk Corona voor Het Klooster 

 

Kennisnemen van: 

 

Maatwerk Corona voor Het Klooster in de vorm van een incidentele compensatie van €55.000,-. 

Inleiding: 

 

Het Klooster in Woerden ondervindt aanzienlijke schade als gevolg van sluiting door Coronamaatregelen. 
Met het Klooster is v ambtelijk vooroverleg gevoerd. Voorafgaande hieraan heeft het Klooster ons 
uitgebreide financiële overzichten gestuurd, waaronder een ‘’Coronabegroting’’ en een liquiditeitsbegroting. 
Uit deze stukken valt op te maken dat het Klooster géén direct (urgent) financieel probleem heeft, mede 
door vervroegd uitkeren van de subsidietermijnen. De ‘’Coronabegroting’’ sluit overigens met een tekort van 
ruim € 110.000 in 2020. Liquide gezien echter is er tot volgend jaar mei in ieder geval geen groot probleem. 
Dit komt o.a. doordat gereserveerde gelden voor onderhoud, ziekteverzuim, vervangingen, etc. liquide 
beschikbaar zijn en er – vanwege het Corona virus -  geen vervangingsinvesteringen zijn gepland. Dit is 
uiteraard geen financieel gezonde bedrijfsvoering en kan alleen op korte termijn worden volgehouden.  
 
Bovenstaande in ogenschouw nemende zou voorshands kunnen worden volstaan met een beperkte 
bijdrage van bijvoorbeeld € 20.000 - € 30.000 met de afspraak dat partijen medio oktober a.s. opnieuw bij 
elkaar zitten teneinde te bezien wat de stand van zaken is, wat er verder nog nodig is om het Klooster ook 
op langere termijn ‘’in de benen te houden’’.   
 
Echter, de provincie bereidt een noodfonds voor waarvan het Klooster ook gebruik kan maken. De provincie 
beslist op hoofdlijnen vóór het zomerreces en medio oktober wordt verwacht dat de beschikkingen worden 
afgegeven. De provincie stelt als voorwaarde dat de gemeente ook een bijdrage levert. Het definitieve 
besluit van Gedeputeerde Staten over het instellen van het fonds en de bijbehorende criteria volgt op 15 juli 
a.s. In de aanvraag van het Klooster bij het provinciaal steunfonds moet zij aangeven wat de bijdrage van 
de gemeente is. In die zin is uitstel van het geven van een bijdrage, dan wel een bijdrage in fases, voor het 
Klooster niet gunstig. Het zou de kans op een provinciale bijdrage belemmeren. Eenzelfde voorwaarde 
wordt ook gesteld door steunfondsen via bijv. het Fonds Podiumkunsten. Door een incidentele compensatie 
toe te zeggen wordt het Klooster zoveel mogelijk in staat gesteld om gebruik te maken van externe nood- 
en steunmaatregelen. 
 
In dat verband heeft het college besloten om 50% van het voorlopig geprognosticeerde bedrag van 
55.000,- als voorlopige incidentele compensatie toe te kennen aan het Klooster.  
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Hierbij geldt de restrictie dat op basis van de jaarrekening 2020 wordt bekeken wat de uiteindelijke ‘’Corona 
schade’’ is en wordt de bijdrage 2020 definitief bepaald. Dit impliceert dat het in de praktijk mogelijk is, 
bijvoorbeeld door versnelde versoepeling, creatieve/proactieve maatregelen van het Klooster, of door een 
bijdrage van de provincie, het echte ‘’Corona tekort’’ lager kan zijn en de incidentele bijdrage van de 
gemeente neerwaarts wordt bijgesteld.  
 
Het Klooster wordt ook financieel gesteund door de samenleving. Vrienden van het Klooster dragen extra 
bij in de bedrijfsvoering om de schade te beperken. Daarnaast wordt er gedoneerd of veelal gebruik 
gemaakt van vouchers. 
 
Het Klooster werkt ondertussen aan alternatieve scenario’s voor de toekomst. Zo wordt op dit moment 
verkend hoe er voor grote groepen (100 -150 pers.) samenwerking mogelijk is met de TechnoHub. Partners 
binnen de TechnoHub zien dit als meerwaarde. 
 
Het besluit van het college om een compensatie ter beschikking te stellen valt binnen de bevoegdheid van 
het college met berichtgeving aan de raad, zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief ‘Maatregelen 
ondersteuning sociaal-maatschappelijke organisaties n.a.v. maatregelen corona’ (20r.00462). 
 
 

Kernboodschap: 

Door nu een incidentele compensatie van €55.000,- beschikbaar te stellen, stellen we Het Klooster in staat 
zoveel mogelijk gebruik te maken van externe nood- en steunmaatregelen. Op basis van de jaarrekening 
2020 zal het bedrag van de financiële compensatie definitief worden vastgesteld. Gemeente en Het 
Klooster blijven met elkaar in gesprek om de voortgang te monitoren en  scenario’s voor de toekomst op te 
volgen. 

 

Financiën: 

Voorshands betekent dit een eenmalig financieel nadeel van € 55.000,-. Er is nog geen zekerheid over de 
hoogte van de compensatie van het Rijk in verband met het Coronavirus via het gemeentefonds. Het 
bedrag is voor dit moment derhalve niet gedekt. Dit bedrag zal derhalve in de Najaarsnota worden 
opgenomen ten laste van het begrotingssaldo. Als dit begrotingssaldo negatief is, wordt dit gedekt uit de 
Algemene Reserve.             

  



Pagina 3 van 3 
 

  

Vervolg: 

 

Klooster en gemeente blijven in gesprek om de ontwikkelingen rondom coronamaatregelen en de betekenis 
hiervan voor de bedrijfsvoering voor het Klooster op de voet te volgen. 
 

Bijlagen:  

 

nvt 

 

 
 
 

 


