
 

 

Motie 2020-32 Corona Noodfonds 
 

Motie aangenomen 

21 voor (CDA, D66, MB, PvdA, VSP, VVD, CU, GL)  

2 tegen (FvM) 

 

 

 
 
 
 
Motie Corona noodfonds 

 
De raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 3 november 2020,  
 
constaterende dat, 

- de gevolgen van het Covid-19 virus grote impact heeft op het sociaal, maatschappelijk en 
economisch leven, ook in Maassluis; 

- het kabinet terecht met verschillende steunmaatregelen ondernemers en werkenden 
ondersteunt die getroffen worden door de maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
besmettingen met het Covid-19 virus in te dammen en daarvoor haar financiële kaders fors 
heeft opgerekt;  

- ook de gemeente Maassluis zich inzet om verenigingen, bedrijven en organisaties te 
ondersteunen die in de knel zijn gekomen als gevolg van het Covid-19 virus, maar wij door 
het de provincie strikt aan financiële regels worden gehouden; 

- er naast extra kosten voor de gemeente er zich ook incidentiele meevallers voordoen, door 
het wegvallen van uitgaven aan activiteiten die niet doorgaan; 
 

overwegende dat: 
- in deze grote crisis die voor velen onzekerheid met zich meebrengt het van cruciaal belang 

is dat ook de gemeente maatregelen neemt die bijdragen aan het in stand houden van een 
gezonde samenleving, verduurzaming en werkgelegenheid; 

- verschillende gemeenten een Corona noodfonds hebben ingesteld om zo incidenteel 
middelen in te zetten om gericht maatregelen te kunnen nemen die op korte termijn 
helpen bij knelpunten veroorzaakt door Covid-19; 

- we via een corona noodfonds ondersteuning kunnen bieden aan lokale organisaties, 
bedrijven en verenigingen die door de coronacrisis grote nadelige effecten ondervinden, 
waarvoor zij geen beroep kunnen doen op andere steunmaatregelen;  

 
verzoekt het college: 

- de gemeenteraad voor 15 januari een voorstel te doen van het oprichten van een tijdelijke 
Corona noodfonds, en dekking daarbij te zoeken uit de incidentiele meevallers vanuit 
onderbesteding in 2020 vanwege Covid-19 en de aanvullende middelen die het Rijk aan 
gemeenten uitkeert ten bestrijding van de Covid-19 crisis  te beoordelen welke vrij 
beschikbaar zijn en kunnen worden toegevoegd.,  

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
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