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Geachte raad,

via deze brief informeren wij u over de uitvoering van de
motie ondersteuning
maatschappelijk
m

iddenveld.

fnleiding
op 12 mei 2020 is door u de motie ondersteuning maatschappelijk
middenveld
unaniem aangenomen.
Het dÍctum van de motie ruidiars vorgt:

"verzoekt het college om te onderzoeken op welke
wijze het nodig is, naast de
landelijke compensatieregelingen, niet commerciële
huurders en/of eigenaren van
sportclubs, buurthuizen, verenigingen, culturele organisaties
én organisáties die een
maatschappelijke meerwaarde voor de samenleving
bieden voor de periode van half
maart tot 1 juli 2020 te compenseren voor de door hen
aan de gemeente
verschuldigde huur en voor de onroerende zaakbelastingen
van de desbetreffende

accommodaties.

via een raadsinformatiebrief op 74 oktober 2020 hebben
wij u geïnformeerd over
de uitvoering van deze motÍe. omdat het college destijds
heeft besloten om in het
tweede half jaar van 2020 en in 2021 opnieuw af
te wegen of een nieuwe
ondersteuningsronde noodzakelijk is, informeren we
u in deze raadsinformatiebrief
over het vervolg van de uitvoering van de motie.

Uitvoering
Het college van burgemeester en wethouders heeft
op 6 april 2021 besloten om:
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Niet commerciële, maatschappeliike orqanisaties
die een huurrelatie en/of een
Alle niet commerciële, maatschappelijke organisaties
waalre worden voor 3 maanden
reeht-van-opstalrelatie hebben met gemeente
verschuiciigde bedragen' als
gecompenseerd voor de door hen aan de gemeente
jaar van 2020'
gevolg van de corona-crisis in het tweede half
Diverse organisaties

Deexploitantvandegemeentelijkesporthallenwordtvoor3maanden
gecompenseerdinhethuurgeldwatzijbetalenaangemeenteWaalrealsgevolg
jaar van 2O20' De exploitant heeft wederom
van ce ccrona-crisis in het tureede half
de
huurgeld aan gebruikers kunnen terugvragen via
niet alle kwijtgescholden
landelijke regeling voor verhuurders'
De toekomst

kwartaal van 2o2L opnieuw af te wegen
Het college heeft besloten om in het derde
middenveld in waalre te
of het noodzakelijk is om het maatschappelijk
in het eerste half jaar van 2021'
ondersteunen als gevolg van de corona-crisis

Financiën
uit de gemaakte keuzes
De totale kosten voor de compensatie die voortvloeit
deel van deze kosten kunnen we via de TVS
bedragen incidenteel € 32.OOO. Voor een
gederfde huurinkomsten aanvragen voor
regeling 2.0 een tegemoetkoming voor de

€7'g0o.Denogresterendekosten€24.100kunnengedektwordenuitde
coronamiddelen van 2O2O'

Wijvertrouweneropuhiermeevoldoendetehebbengeïnformeerd'
Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Waalre'

De burgemeester,

waa rnemend secreta ris,

dr. A.l.W. Boelhouwer

M.W. de Brouwer
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