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Samenvatting:
Vanwege de coronacrisis zijn maatschappelijke verenigingen inkomsten misgelopen, terwijl de
huur voor de accommodatie wel betaald moest worden. Uw raad wordt gevraagd de
maatschappelijke verenigingen hiervoor te compenseren. Het voorstel is om 45% van de
huurlasten voor november 2021 – januari 2022 kwijt te schelden. De sportverenigingen zijn op
eenzelfde manier gecompenseerd.
Voorgesteld besluit:
1. Kennis nemen van de compensatie die het college heeft verleend aan de
sportverenigingen;
2. Maatschappelijke verenigingen waarmee de gemeente een directe huurrelatie heeft 45%
van de huur kwijt te schelden voor de periode 1 november 2021 – 31 januari 2022.
Inleiding/probleemstelling:
Vanaf maart 2020 zijn er beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis geweest. Onder
andere de sportverenigingen en maatschappelijke verenigingen ondervinden hier hinder van.
Verenigingen zijn inkomsten misgelopen, terwijl de huur voor de accommodatie wel betaald moest
worden. Het kabinet heeft een steunpakket specifiek voor sport opgesteld. Voor maatschappelijke
verenigingen is er geen steunpakket vanuit de Rijksoverheid voor huurkwijtschelding.
De landelijke tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties kan enkel aangevraagd worden
op voorwaarde dat de huren daadwerkelijk (gedeeltelijk) zijn kwijtgescholden voor de genoemde
periode. De aanvraagtermijn voor de landelijke tegemoetkoming loopt van 25 april tot en met
30 mei 2022. Dit betekent dat vóór 30 mei 2022 schriftelijk naar verenigingen gecommuniceerd
moet worden dat de huur (gedeeltelijk) is kwijtgescholden.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Uw raad heeft in het presidium aangegeven over dit onderwerp een besluit te willen nemen.
Eerder bent u via memo’s geïnformeerd over de tegemoetkoming van sport- en maatschappelijke
verenigingen.
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Beoogd resultaat:
We willen verenigingen tegemoetkomen voor de hinder die zij hebben ondervonden door de
coronapandemie.
Argumenten:
Van 25 april tot en met 30 mei 2022 kunnen accommodatieverhuurders de tegemoetkoming
aanvragen. De verhuurder vraagt de tegemoetkoming bij het Rijk aan. Dit kan wanneer de
verhuurder (een deel van) de huursom heeft kwijtgescholden in de periode vanwege de
gedwongen sluiting van de vereniging door de coronamaatregelen.
Voor het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming wordt onderscheid gemaakt tussen
gebruik gebonden en niet gebruik gebonden huur. De gemeente Boekel heeft alleen huurrelaties
op basis van niet gebruik gebonden huur. Dit houdt in dat de huurder altijd huur moet betalen,
ongeacht de bezetting of gebruik van de accommodatie. In deze gevallen wordt maximaal 45%
van de huur kwijtgescholden, omdat niet duidelijk is hoeveel uur de accommodatie wel of niet
gebruikt wordt.
1. Kwijtschelding huren sportverenigingen periode 1 november 2021 t/m 31 januari 2022.
Als gemeente kunnen wij de tegemoetkoming (van 45%) aanvragen voor sportverenigingen die
een rechtstreekse huurrelatie met ons hebben. Het Rijk heeft hiervoor € 47 miljoen beschikbaar
gesteld. Wanneer alle aanvragen tezamen onder dit bedrag blijven, dan krijgen wij deze
tegemoetkoming volledig van het Rijk terug. Wanneer er meer geld aangevraagd wordt, wordt het
totaal beschikbare bedrag naar rato verdeeld. In de periode 1 november 2021 t/m 31 januari 2022
waren er beperkende maatregelen voor sportverenigingen. Om deze reden wordt geadviseerd de
huren voor 45% kwijt te schelden in de bovenstaande periode.
Het betreft de volgende verenigingen:
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

TASO
Verenigingen kunnen daarnaast ook zelf een aanvraag indienen voor de TASO-regeling
(tegemoetkoming amateursportorganisaties). De aanvraag kan gedaan worden wanneer een
amateursportorganisatie ten minste 10% omzetverlies heeft geleden in de genoemde periode en
financiële schade heeft geleden van ten minste €1.000.
2. Kwijtschelding huren maatschappelijke verenigingen
In Q2 en Q4 2020 en in Q1 en Q2 2021 heeft uw college besloten één lijn te trekken en ook de
huur voor de maatschappelijke verenigingen met eenzelfde percentage kwijt te schelden. Voor de
periode november 2021 t/m januari 2022 gaat het om 45%. In het presidium is echter aangegeven
dat de raad wil besluiten over de compensatie van verenigingen.
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Het betreft de volgende verenigingen:
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

Keuzemogelijkheden:
1. U kiest ervoor geen kwijtschelding te verlenen aan de maatschappelijke verenigingen
U kunt ervoor kiezen geen kwijtschelding te verlenen aan maatschappelijke verenigingen. Dit is
niet wenselijk, aangezien deze verenigingen door corona veel hinder hebben gehad.
2. U kiest ervoor om een hoger bedrag kwijt te schelden aan maatschappelijke verenigingen
Dit is niet wenselijk, omdat maatschappelijke verenigingen dan relatief meer compensatie
ontvangen dan sportverenigingen. Het is belangrijk om één lijn te trekken tussen sport- en
maatschappelijke verenigingen.
3. U kiest ervoor om een hoger bedrag kwijt te schelden aan maatschappelijke verenigingen én
aan de sportverenigingen.
Bij deze optie trekt u toch één lijn tussen sportverenigingen en maatschappelijke verenigingen.
Een hogere kwijtschelding betekent hogere kosten voor de gemeente Boekel.
Financiële gevolgen en dekking:
Wanneer uw raad instemt met dit voorstel, zit hier een financiële consequentie aan verbonden. De
kosten van € 768 voor het compenseren van de huren voor maatschappelijke verenigingen komen
ten laste van de gemeente. Er is geen dekking voor deze kosten.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
De sportverenigingen hebben een brief ontvangen, waarin aangekondigd is dat ze over de
betreffende periode een kwijtschelding van 45% van de huurlasten ontvangen van de gemeente
Boekel.
Uitvoering en evaluatie:
Wanneer uw raad instemt met dit voorstel worden ook de maatschappelijke verengingen per brief
geïnformeerd over de kwijtschelding. Daarna wordt het bedrag overgemaakt naar de
verenigingen.

Z/048157

Voorstel:
1. Kennis nemen van de compensatie die het college heeft verleend aan de
sportverenigingen;
2. Maatschappelijke verenigingen waarmee de gemeente een directe huurrelatie heeft 45%
van de huur kwijt te schelden voor de periode 1 november 2021 – 31 januari 2022.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Raadsbesluit
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C.J.M. van den Elsen

