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Geachte raadsleden,
Via deze weg wordt u geïnformeerd over de besluitvorming gedeeltelijke kwijtschelding van
huren vanwege de beperkende coronamaatregelen voor het vierde kwartaal 2020. In de
commissievergadering van 10 februari 2021 heeft u aangegeven graag geïnformeerd te blijven
over de stappen die wij zetten richting de verenigingen. In deze brief delen we de laatste stand
van zaken.
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties
Op 23 februari 2021 heeft het college besloten gebruik te maken van de landelijke regeling
´Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties´ (TVS-regeling). Er is besloten om 45%
van de huur kwijt te schelden voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. Dit
besluit geldt zowel voor sportverenigingen als maatschappelijke verenigingen waarmee de
gemeente een directe huurrelatie heeft. Het Rijk betaalt deze restitutie voor de
sportverenigingen. De restitutie van de maatschappelijke verenigingen betaalt de gemeente
Boekel zelf. Dit wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2021.
De sportverenigingen krijgen de onderstaande bedragen gerestitueerd:
Vereniging
Boekel Sport
Hockeyclub
RKSV Venhorst
Korfbalvereniging
JES
Paardensport St.
Jozef
M.C. Boekel
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€ 5.550
€ 1.048
€ 3.388
€ 503

Kwijtschelding
(45%)
€ 2.498
€ 472
€ 1.525
€ 226

€ 81

€ 36

Huur Q4

€ 84

€ 38
Totaal € 4.795

De maatschappelijke verenigingen krijgen de onderstaande bedragen gerestitueerd:
Vereniging
KBO
Scouting
Stichting dn Eik
PHV
Dennenlust

Kwijtschelding
(45%)
€ 348
€ 147
€ 62
€3

Huur Q4
€ 773
€ 326
€ 138
€6
Totaal

€ 560

Aanvraag TASO-regeling
Naast de TVS-regeling kunnen verenigingen zelf een aanvraag indienen voor de TASO-regeling
(tegemoetkoming amateursportorganisaties). De aanvraag kan worden gedaan wanneer een
amateursportorganisatie ten minste 10% omzetverlies heeft geleden in het vierde kwartaal van
2020 (vergeleken met Q4 2019) en financiële schade heeft geleden van ten minste € 1.500. De
hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald door de doorlopende lasten aan de
sportaccommodatie, personeelskosten, bondsafdrachten en het kantineresultaat. De gemeente
Boekel heeft de verenigingen op 10 februari 2021 per mail op de hoogte gebracht van deze
regeling.
Binnensportverenigingen
Voor het kwijtschelden van huren van binnensportverenigingen zal Stichting Binnensport
Boekel (SBB) een aanvraag indienen. Net als bij de eerdere kwijtscheldingen staat de
gemeente garant voor SBB. Met deze werkwijze hanteert de gemeente dezelfde lijn als bij
de kwijtschelding in de periode Q2 2020. Door garant te staan borgt de gemeente de
gelijke behandeling tussen verenigingen.
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