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MEMO
Aan

: de raads- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Gedeeltelijke huurkwijtschelding sportverenigingen november 2021 – januari
2022

Datum

: 12 mei 2022

Geachte raads- en burgerleden,

Via deze weg wordt u geïnformeerd over de besluitvorming gedeeltelijke kwijtschelding van de
huren voor sportverenigingen, vanwege de beperkende coronamaatregelen voor de periode
van november 2021 tot en met januari 2022. In uw raadsvergadering mag u een besluit nemen
over de compensatie voor de huren voor de maatschappelijke verenigingen. In deze memo
lichten we dit verder toe.
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties
Het college heeft 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 van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Dit besluit heeft
betrekking op sportverenigingen waarmee de gemeente een directe huurrelatie heeft. Het Rijk
betaalt deze restitutie voor de sportverenigingen.
Uw raad heeft in een presidium aangegeven zelf te willen besluiten over de kwijtschelding voor
(sport)verenigingen vanwege beperkende coronamaatregelen. Dit is voor sportverenigingen
helaas niet haalbaar. Het Rijk betaalt de tegemoetkoming van 45% van de huren voor
sportverenigingen, mits deze kwijtschelding vóór 30 mei 2022 aangevraagd is. Wij kunnen de
aanvraag pas doen nadat de huren daadwerkelijk kwijtgescholden zijn aan de verenigingen. Dat
betekent dat we vóór 30 mei alle verenigingen schriftelijk moeten informeren over de
kwijtschelding én de aanvraag gedaan moeten hebben.
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De sportverenigingen krijgen de volgende bedragen gerestitueerd:
Vereniging
Boekel Sport
Hockeyclub Boekel
RKSV Venhorst
Korfbalvereniging JES
Paardensport St. Jozef
M.C. Boekel

Huur november –
december 2021
€4.600
€723
€2.761
€378
€55
€56

Huur januari
2022
€2.750
€374
€1.632
€210
€28
€28

Totaal huur
periode
€7.350
€1.097
€4.393
€588
€83
€84
Totaal

Kwijtschelding
(45%)
€3.308
€494
€1.977
€265
€37
€38
€6.119

De maatschappelijke verenigingen krijgen de volgende bedragen gerestitueerd:
Vereniging
KBO
Stichting dn Eik
PHV Dennenlust
Scouting Boekel
Harmonie EMM

Huur november –
december 2021
€515
€123
€4
€341
€154

Huur januari
2022
€258
€61
€2
€170
€77

Totaal huur
periode
€773
€184
€6
€511
€231
Totaal

Kwijtschelding
(45%)
€348
€83
€3
€230
€104
€768

TASO-regeling
Naast de TVS-regeling kunnen sportverenigingen zelf een aanvraag indienen voor de TASOregeling (tegemoetkoming amateursportorganisaties). De aanvraag kan gedaan worden
wanneer een amateursportorganisatie ten minste 10% omzetverlies heeft geleden in Q2 2021
en financiële schade heeft geleden van ten minste € 1.000.
Binnensportverenigingen
Voor het kwijtschelden van huren van binnensportverenigingen zal Stichting Binnensport Boekel
(SBB) een aanvraag indienen. Net als bij eerdere kwijtscheldingen staat de gemeente garant
voor SBB. Door garant te staan borgt de gemeente de gelijke behandeling tussen verenigingen.
Tegemoetkoming maatschappelijke verenigingen
Bij eerdere tegemoetkomingen heeft het college één lijn getrokken tussen de compensatie van
sportverenigingen en maatschappelijke verenigingen. U kunt u ervoor kiezen deze lijn voort te
zetten of om hier van af te wijken.
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