
 
 
 
 

 

 

Aan culturele en sociaal-culturele verenigingen,  

organisaties en stichtingen in Nissewaard 
 
 
 

   
  

  
  

  
     

     
     

 datum
 
ons kenmerk pagina 

ons kenmerk pagina betreft 
 6 april 2020 20U0006252  1 van 3 maatregelen en  
    ondersteuning SCW 
 
uw kenmerk aantal bijlagen afdeling behandelaar 
   Communicatie en Representatie 

 
A. van Kapel 

     

     

   

 

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse  Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse 

Telefoon 14 0181  E-mail gemeente@nissewaard.nl  www nissewaard.nl  

 
Kenmerk digitale handtekening:     

Beste cultuur/sociaal cultureel werk organisatie, 
 
De aanpak om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan vraagt veel van de samenleving. Het 
vraagt ook voortdurend om passende maatregelen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. We 
hebben elkaar allemaal nodig om de uitbraak van dit virus te verslaan. Het zijn bijzondere en voor 
sommigen ook zware tijden. Zeker voor verenigingen en stichtingen die actief zijn op cultureel en 
sociaal cultureel gebied. Hier draait alles om ontmoeting. En dat is nu net hetgeen, dat voorlopig niet 
kan. Dit heeft een grote impact op onze samenleving, op alle activiteiten die u organiseert en op de 
bezoekers en deelnemers daarvan, voor wie ontmoeting en de daarbij behorende sociale contacten 
en gezelligheid zo belangrijk zijn.  
 
Als wethouder Cultuur en Welzijn wil ik benadrukken dat we alles zullen doen om verenigingen en 
stichtingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij vragen u dan ook om contact op te nemen met de 
gemeente, indien u als gevolg van de coronacrisis in de problemen dreigt te komen. 
 
Wat betekenen de genomen maatregelen voor uw vereniging of stichting? 
Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, heeft het kabinet op 15 maart en 23 maart 
extra maatregelen genomen. Deze maatregelen houden in dat onder andere alle scholen, 
kinderdagverblijven, sport- en fitnessclubs en horecagelegenheden dicht blijven.  
 
In Nissewaard hanteren we daarom ook één lijn: alle wijk-, cultuur- en ook sportaccommodaties zijn 
gesloten. Deze maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat alle 
verenigingslocaties minimaal tot en met deze datum gesloten blijven. En de scholen blijven dicht tot 
en met de meivakantie. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat ook in mei het leven niet 
gelijk normaal zal zijn. Noodzakelijk onderhoud en beheer wordt toegestaan. Houd echter gepaste 
afstand (1,5 meter) van elkaar en blijf de algemene hygiënemaatregelen in acht nemen. 
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Betaalregeling en kosteloze lening 
Vanuit de gemeente bieden we verenigingen ook uitstel en/of de mogelijkheid om een 
betaalregeling te treffen als het gaat om belastingen of gemeentelijke heffingen. Voor verenigingen 
in nood behoort ook een (tijdelijke) renteloze lening van maximaal 5.000 euro tot de mogelijkheden. 
Op de gemeentewebsite www.nissewaard.nl/corona vindt u meer informatie over de lening. Uw 
bekende (onderstaande) contactpersonen kunnen uw aanvraag voor u doorzetten naar de juiste 
persoon binnen onze financiële afdeling. 
 
Heeft u vragen? 
Kijk dan vooral op onze speciale webpagina voor verenigingen die wij vanaf nu regelmatig zullen 
updaten: www.actiefinnissewaard.nl/verenigingsadvies. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw 
vraag stellen aan de volgende personen: 

 Accommodatievragen zoals vragen over huur, reserveringen of andere vragen stelt u aan 
onze vastgoedmedewerker Richard de Baan via telefoonnummer 06-41185924 of email 
r.debaan@nissewaard.nl  

 Overige vragen kunt u kwijt bij de ondersteunende combinatiefunctionaris van uw vereniging 
of stichting. Weet u niet wie dit is, dan kunt u het algemene emailadres gebruiken: 
combinatiefunctionaris@nissewaard.nl  

 
Daarnaast heeft u misschien nog vragen over: 

 Persoonlijke gezondheidsklachten: bel dan met de huisarts. 

 Besmetting onder leden van de club: kijk op de website van de GGD.  

 Landelijk algemeen advies: volg de website van de RIVM en Rijksoverheid. 

 Landelijk cultuur advies: https://www.lkca.nl/artikel/impact-coronavirus-in-de-
cultuursector/. 

 Maatregelen in Nissewaard: kijk hiervoor op www.nissewaard.nl/corona 

 Vraag een aanbod voor hulpvragen in Nissewaard: www.nissewaardvoorelkaar.nl/corona 

 Ook organisaties in de culturele sector kunnen gebruik maken van de regeling 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, zoals bijvoorbeeld Dansscholen. U kunt 
onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Deze eenmalige 
tegemoetkoming van 4.000 euro is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of 
verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in 
aanmerking te komen. Het is bijvoorbeeld een vereiste dat er een kvk-nummer en een eigen 
fysieke locatie is. 

 Ook ZZP’ers in de cultuur- en welzijnssector kunnen in aanmerking komen voor de Tijdelijke 
Overbrugging Zelfstandig Ondernemers. Dit betreft een inkomensondersteuning via de 
regeling Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Kijk hiervoor op www.kvk.nl/coronaloket. 

 
Blijf actief! 
Hoe bedreigend de huidige situatie ook is, er zijn altijd kansen! Denk na hoe u vanuit uw organisatie 
toch iets kunt betekenen voor uw leden. En misschien zelfs wel nieuwe leden kunt werven. Veel 
inwoners zijn op zoek naar andere manieren om creatief en sociaal (binnen de beperkingen van nu) 
bezig te zijn. Wat is uw gouden tip? Of uitdagende challenge?  
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Benader uw leden met mooie ideeën of stel ze juist een hulpvraag. En als u uw tip of challenge op 
social media plaatst, kunnen wij uw initiatief ondersteunen door er extra aandacht aan te besteden 
via onze kanalen. Gebruik dan de hashtags:  
#stayathomechallenge #highfivestayathomechallenge #actiefinnissewaard of 
#stayathometip #highfivestayathometip #actiefinnissewaard 
 
We kunnen u ook helpen om een les, een workshop of een optreden (tot 30 minuten) aan onze 
inwoners te bieden, door een livestream of op youtube. 
 
Houd oog voor elkaar en zorg voor elkaar, vooral voor de kwetsbaren onder ons. 
#samentegencorona 
 
Op de website van Nissewaard vindt u informatie over de maatregelen die gemeente neemt voor 
ondernemers, zzp’ers en verenigingen. Houd dagelijks de website van de gemeente in de gaten voor 
actuele informatie. 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Léon Soeterboek, 
wethouder Cultuur en Welzijn 
 


