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Onderwerp
Verlening tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
Kernboodschap
Op 19 november jl. heeft de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het Ministerie van
VWS schriftelijk aan de gemeente medegedeeld dat de aanvraag Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties met bijbehorend bedrag van € 69.493,50 volledig is toegekend. De tegemoetkoming
is gebaseerd op de Beleidsregel Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 en is
bestemd voor verhuurders van sportaccommodaties die de huur ten laste van amateursportorganisaties
over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 daadwerkelijk hebben kwijtgescholden.
Aanleiding
Amateursportverenigingen hebben als gevolg van de coronamaatregelen in de maanden maart, april en
mei 2020 geen gebruik mogen maken van hun sportaccommodatie. Veel sportverenigingen kampen met
financiële uitdagingen. Daarom heeft het college op 22 september jl. besloten om de huurlasten van die
periode kwijt te schelden van alle amateursportverenigingen, die daarvoor in aanmerking kwamen. Om
gemeenten te compenseren in de gederfde huurinkomsten is de rijksregeling Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 in het leven geroepen. Op 22 september jl. heeft het college
tevens besloten om hiertoe een aanvraag te doen bij het ministerie van VWS. Dit vastgestelde besluit is
hier te vinden onder punt 9 van de besluitenlijst.
Consequenties
Met het verlenen van de tegemoetkoming wordt de gemeente volledig gecompenseerd in gederfde
huurinkomsten voor de periode maart, april en mei 2020.
Vervolgtraject
De gemeente ontvangt een 100% voorschot op het totale bedrag van de tegemoetkoming, te weten
€ 69.493,50. Tenzij de gemeente binnen de steekproef valt, zal de tegemoetkoming op 1 juli 2021
ambtshalve definitief worden vastgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.
Sportverenigingen die de huur reeds hebben voldaan over de periode maart t/m mei 2020 zullen dit voor
einde van dit jaar van de gemeente teruggestort krijgen, tenzij anders afgesproken.

Inmiddels is bekend dat de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties ook voor de periode 1
oktober t/m 31 december 2020 zal gelden. De sportverenigingen worden hierover door de gemeente
geïnformeerd zodra de voorwaarden bekend zijn.
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