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MEMO
Aan

: raads- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Gedeeltelijke huurkwijtschelding Q1 2021

Datum

: 1 juni 2021

Geachte raadsleden,
Via deze weg wordt u geïnformeerd over de besluitvorming gedeeltelijke kwijtschelding van
huren vanwege de beperkende coronamaatregelen voor het eerste kwartaal 2021. In deze
memo delen we de laatste stand van zaken.
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties
Op 1 juni 2021 heeft het college besloten gebruik te maken van de landelijke regeling
‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’ (TVS-regeling). Er is besloten om 75% van
de huur kwijt te schelden voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021. 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. Deze kosten worden
meegenomen in de bestuursrapportage 2021.
De sportverenigingen krijgen onderstaande bedragen gerestitueerd:
Vereniging
Boekel Sport
Hockeyclub
RKSV Venhorst
Korfbalvereniging
JES
Paardensport St.
Jozef
M.C. Boekel

Z/043858 AB/029131

€ 27.600
€ 4.340
€ 16.567
€ 2.267

Per 3
maanden
€ 6.900
€ 1.085
€ 4.142
€ 567

Kwijtschelding
(75%)
€ 5.175
€ 814
€ 3.107
€ 425

€ 330

€ 83

€ 62

€ 338

€ 84

€ 63

Totaal

€ 7991

Huur 2021

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

Huur 2021
€ 3.091
€ 732
€ 22
€ 2.043
€ 924

Per 3
maanden
€ 773
€ 184
€6
€ 511
€ 231
Totaal

Kwijtschelding
(75%)
€ 580
€ 138
€5
€ 383
€ 173
€ 1279

* De gemeente is op dit moment in gesprek met Scouting Boekel en Harmonie Eendracht Maakt
Macht over een nieuw huurcontract. De bedragen in de tabel zijn overgenomen uit de
conceptovereenkomsten, deze kunnen nog afwijken. Wanneer de contracten zijn getekend en
Scouting Boekel en Harmonie Eendracht Maakt Macht de huren hebben betaald, zullen we
dezelfde compensatieregeling toepassen.
Aanvraag TASO-regeling
Naast de TVS-regeling kunnen verenigingen zelf een aanvraag indienen voor de TASO-regeling
(tegemoetkoming amateursportorganisaties). De aanvraag is iets versoepeld ten opzichte van
de vorige periode en hierdoor kunnen meerdere verenigingen hier aanspraak op maken. Een
amateursportvereniging kan een aanvraag doen wanneer deze ten minste 10% omzetverlies
heeft geleden in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade heeft geleden van ten
minste € 1.000. 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 18 mei 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 eerste kwijtscheldingen staat de gemeente garant
voor SBB. Met deze werkwijze hanteert de gemeente dezelfde lijn als bij de kwijtschelding in de
periode Q2 en Q4 2020. Door garant te staan borgt de gemeente de gelijke behandeling tussen
verenigingen.
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