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Geachte raads- en burgerleden,

De coronacrisis heeft impact op de gehele samenleving, zo ook op alle sportverenigingen en
maatschappelijke verenigingen. Door de landelijke maatregelen zijn er al sinds maart
beperkingen voor de verenigingen.
Wat hebben we als gemeente Boekel gedaan?
We hebben de verenigingen regelmatig per mail geïnformeerd over de nieuwe regelgeving. In
de zomer hebben we veel binnensportaanbieders geholpen om een tijdelijke buitenlocatie te
vinden, zodat lessen en trainingen doorgang konden vinden. Ook hebben we in maart een
digitale Q&A voor verenigingen georganiseerd.
Op 8 september 2020 heeft het college besloten de huren kwijt te schelden van de
sportverenigingen en de maatschappelijke verenigingen waarmee de gemeente een directe
huurrelatie heeft in de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Stichting Binnensport Boekel heeft de
huren kwijtgescholden van de binnensportverenigingen. Het Rijk heeft deze tegemoetkoming
volledig vergoed. Het Rijk heeft geen tegemoetkoming gegeven voor huurlasten van
maatschappelijke verenigingen, deze heeft de gemeente Boekel zelf betaald.
De tegemoetkoming in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 dekte 100% van de huurlasten,
omdat de verenigingen in die periode volledig gesloten waren en geen gebruik konden maken
van hun accommodatie.
Brief verenigingen
Op 30 december 2020 hebben vier verenigingen een brief naar de gemeente gestuurd, met
hierin het verzoek om voor de periode juni tot en met december 2020 de huurlasten kwijt te
schelden. Een van de argumenten die genoemd wordt is dat de verenigingen ook in die periode
nauwelijks gebruik hebben kunnen maken van accommodaties.
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Overzicht maatregelen/beperkingen sportverenigingen
In de periode vanaf 1 juni mochten verenigingen weer open en was er bij het sporten en
bewegen normaal spelcontact toegestaan. Ook de kleedkamers, toiletten en douchevoorzieningen mochten weer gebruikt worden. Wedstrijden en toernooien mochten in deze
periode ook doorgaan. Ook de sportkantines waren open.
Vanaf 30 september moesten sportkantines weer sluiten en was het verboden om
toeschouwers toe te laten bij wedstrijden. Vanaf 15 oktober werd sport en bewegen voor
volwassenen in groepsverband beperkt. Wedstrijden en toernooien waren niet meer
toegestaan. Er mocht in groepjes van maximaal 4 personen worden getraind, met inachtneming
van 1,5 meter. Vanaf begin november werd dit zelfs beperkt tot groepjes van maximaal 2
personen. Ook de kleedlokalen en douches moesten weer dicht. In deze periode zijn veel
verenigingen gestopt met trainingen voor volwassen leden, vanwege de beperkingen van deze
maatregelen. Jeugdleden mogen nog steeds in groepen sporten.
Vanaf half december zit Nederland in een lock-down. Bovenop de al geldende beperkingen zijn
vanaf die periode de binnensportverenigingen helemaal gesloten, ook voor jeugdigen.
Standpunt college en nieuwe compensatie
De verenigingen zijn beperkt in het gebruik van hun accommodatie. De vorige compensatie (1
maart tot 1 juni) vergoedde 100% van de huurlasten, omdat de accommodaties toen volledig
gesloten waren. In de zomerperiode hebben verenigingen volledig gebruik kunnen maken van
hun accommodaties. Voor deze periode komt er dan ook geen Rijkscompensatie.
In de periode vanaf eind september werden er beperkingen opgelegd, maar bleven
accommodaties wel open voor trainingen van jeugdleden.
Naar aanleiding van de brief van de verenigingen is telefonisch contact geweest met de vier
voorzitters. In dit gesprek is toegelicht dat de Rijksoverheid een nieuwe compensatieregeling
voorbereid voor de periode oktober t/m december 2020. Omdat de sport in het laatste kwartaal
niet geheel gesloten is geweest, wordt gezocht naar een passende sleutel voor compensatie. Er
zal meer maatwerk nodig zijn, maar de basis van deze regeling blijft het kunnen aanvragen van
een tegemoetkoming om huren gedeeltelijk te kunnen kwijtschelden. De regeling wordt naar
verwachting eind februari 2021 gepubliceerd. De gemeente Boekel wacht deze uitwerking af en
laat deze mede de passende compensatiesleutel bepalen. Naar de briefschrijvers is
gecommuniceerd dat we wachten op de uitwerking en publicatie van de Rijkscompensatie.
Bij de vorige kwijtschelding hebben we één lijn getrokken tussen de sportverenigingen en de
maatschappelijke verenigingen. De compensatie voor de maatschappelijke verenigingen werd
afgeleid van de compensatie voor sportverenigingen. Wij zijn voornemens om eenzelfde
aanpak te hanteren voor de nieuwe compensatieregeling.
Meer informatie over de Rijkscompensatie is te vinden op: https://www.dusi.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19
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