
 
 
Beantwoording vragen PvdA-fracties Achterhoek Raad 
 
Datum : 1 september 2020 
Van  : Achterhoek Board  

 

Geachte leden van de PvdA-fracties Achterhoek Raad, 

 

Begin juli 2020 ontvingen wij onderstaande vraag van mevrouw M. Kock (PvdA 

Doetinchem): 

Is of komt er een regionaal Coronafonds waar organisaties en verenigingen een 

beroep op kunnen doen als ze het zwaar hebben door Corona? 

Deze vraag hebben we als volgt per mail beantwoord: 

Vanuit de thematafel Smart Werken en Innovatie is via ‘Achterhoek verbindt’ een  

10-puntenplan opgesteld. Een van de punten hierin is het Noaberkrediet 2.0. 

Dit plan richt zich op de Achterhoekse ondernemer met 3 acties: 

1. Een loket met kennis van financieringen en hulpmaatregelen 
2. Advisering en ondersteuning aanpassing business(plan) Achterhoekse 

ondernemer 
3. Achterhoek Fonds (dit fonds wordt gevuld met particulier geld voor 

investeringen; ondernemers helpen elkaar) 
 

In de Achterhoek Board en het dagelijks bestuur is wel gesproken over een regionaal 

fonds voor organisaties en verenigingen. De conclusie die getrokken is, is om dit niet 

te doen om een aantal redenen: 

 Houd vast aan de focus binnen onze Visie: die ligt op het ruimtelijk 

economisch vlak. Daarvoor zijn de beschikbare middelen bedoeld. 

 Gemeenten hebben aangegeven dat zij hun lokale organisaties en 

verenigingen het best kennen en dat zij aan zet zijn voor het eventueel 

ondersteunen hiervan. Hiervoor kunnen ze bij de provincie subsidie 

aanvragen. 

 

N.B. Voor grotere culturele instellingen met regionale functie heeft de provincie 

inmiddels extra middelen beschikbaar gesteld. 

 

 



De beantwoording heeft aanleiding gegeven om vanuit de PvdA-fracties in de 

Achterhoek Raad half juli 2020 de onderstaande vragen aan de Board te stellen: 

 

Wij hebben begrepen dat er een regionaal investeringsfonds is vanuit de Achterhoek 

(Noaberkrediet 2.0) die ook aangesproken kan worden door bedrijven die het zwaar 

hebben door Corona. Nu begrijpen we dat er bewust voor is gekozen dat alleen 

bedrijven een aanvraag kunnen indienen en niet de organisaties en verenigingen. 

Wij hebben hierover de volgende vragen: 

1. Is het niet zo dat er door de Corona crisis juist veel maatschappelijke 
organisaties en verenigingen in de problemen komen en zijn gekomen? 

2. Het argument dat verenigingen en organisaties lokaal geholpen worden gaat 
toch ook op voor bedrijven? Zij worden vanuit Den Haag ondersteund. 
Waarom dan toch deze afweging? 

3. Is de regio Achterhoek die een mooie combinatie is van de drie O’s niet bij 
uitstek het orgaan om ook de maatschappelijke organisaties en verenigingen 
te steunen? 

 

Boardlid de heer W. Buunk heeft naar aanleiding hiervan contact opgenomen met 

mevrouw M. Kock en haar geïnformeerd over het Noaberkrediet en de regionale 

inzet op die lijn. Dit neemt niet weg, dat de beantwoording van de 3 vragen blijft 

staan. 

 

Hieronder beantwoorden wij uw vragen. 

 

1. Wij onderkennen zeker dat ook veel maatschappelijk organisaties en 
verenigingen door de Corona in problemen komen of zijn gekomen. 
Zie ook beantwoording vraag 3.  
 

2. De keuze om de ondernemers te faciliteren vloeit voort uit de Visie 2030:  
het stimuleren van het open innovatiesysteem met nieuwe organisatie- en 
verdienmodellen. En daarmee het behoud van arbeidsplaatsen. 
Voor bedrijven geldt inderdaad dat er landelijke regelingen zijn voor 
ondersteuning. Door de landelijke sturing zijn er echter zorgen of de steun  
op de juiste plek terecht komt. Ook vallen ondernemers vaak net buiten de 
steunmaatregelen of weten ze de juiste ingang niet te vinden.  
Om de Achterhoekse ondernemer zo goed mogelijk te ondersteunen in 

crisistijd wordt hulp aangeboden. Deze hulp bestaat grofweg uit 3 

hoofdtaken. 

a. Een loket met kennis van financieringen en hulpmaatregelen 

b. Advisering en ondersteuning aanpassing business(plan)  

Achterhoekse ondernemer 

c. Achterhoek Fonds 



Vanuit het Regionaal Investeringsfonds wordt een bijdrage geleverd aan  

de loketfunctie en de advisering en ondersteuning (coaching).  

Voor daadwerkelijke kredietvertrekking aan ondernemingen kan het loket een 

functie vervullen om kredieten bij banken te verkrijgen, maar is ze ook aan 

zet om binnen de Achterhoek kredieten los te maken (ondernemers helpen 

ondernemers). In de basis zou dit model een heel mooi (nieuw) 

financieringsmodel van en voor bedrijven moeten zijn.  

Vanuit het regionaal investeringsfonds worden dus geen kredieten aan 

individuele ondernemers verstrekt. 

 

3. 8RHK ambassadeurs werkt op regionaal niveau samen met veel 

(maatschappelijke) organisaties. Vanuit onze Visie 2030 ondersteunen we 

projecten en initiatieven die bijdragen aan de beschreven doelen.  

Lokale organisaties en verenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in  

de Achterhoek. Met name gemeenten hebben intensieve contacten met hun 

verenigingen en weten wat er speelt. We denken niet dat een regionale 

loketfunctie of coaching voor lokale verenigingen hier van toegevoegde 

waarde is. Ook denken we dat een regionaal kredietfonds niet het middel is 

waar lokale organisaties en/of verenigingen mee geholpen zijn. Los van de 

vraag of hiervoor (particuliere) investeerders te vinden zijn.  

Op lokale schaal is het wellicht zinvol om te kijken hoe organisaties en 

verenigingen elkaar kunnen ondersteunen. Gemeenten konden bij de 

provincie Covid-19 subsidie aanvragen. 

 

.-.-.-.-.-.-.-. 

   

 

 

 


