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Aan de leden van de raad,
Om de effecten van de maatregelen ter bestrijding van Corona te beteugelen zijn in de
afgelopen maanden een aantal noodmaatregelen ingesteld. Op 16 juni jl. heeft u een eerste
pakket aan maatregelen vastgesteld ter compensatie van de financiële gevolgen van
COVID-19, in het bijzonder voor verenigingen en stichtingen. Daarnaast heeft uw college
middels gedoogbesluiten tijdelijke uitbreiding van terrassen mogelijk gemaakt, waarmee de
horeca geholpen werd op het moment van de heropening (1 juni) meer gasten te kunnen
ontvangen.
Inmiddels is gebleken dat enkele aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Het college heeft
besloten tot een eerste vervolg op de bestaande noodmaatregelen.
1.
Tegemoetkoming huren
Het college heeft huurders van gemeentelijke vastgoed kwijtschelding gegeven voor de huur
van de accommodaties over eerste drie maanden dat de accommodaties niet gebruikt
konden worden. In aanvulling op die regeling wil het college ook andere stichtingen en
verenigingen tegemoetkomen in hun huisvestingskosten. Hierbij worden (voor deze nieuwe
maatregel) twee groepen onderscheiden:
A) organisaties die gebruikmaken van een gemeentelijke accommodatie maar niet
rechtstreeks huur of onkosten betalen aan de gemeenten, zoals de huurders van de
accommodaties die onder leegstandsbeheer vallen.
B) organisaties die gebruikmaken van een accommodatie waarvoor zij via de gemeente een
vergoeding betalen aan de betreffende eigenaar (niet-zijnde de gemeente).
De tegemoetkoming sluit aan bij de eerdere regeling waarmee in het bijzonder verenigingen
en stichtingen die als gevolg van beperkende maatregelen hun activiteiten geheel of
gedeeltelijk hebben moeten staken. Deze aanvullende regeling voorziet nog niet in
tegemoetkoming van huurkosten van organisaties die van particuliere eigenaren huren of
van een woningcorporatie. Aangezien de gemeente geen directe relatie heeft met de huur
van de betreffende accommodaties zou een vergoeding van de huisvestingskosten voor die
betreffende maanden niet voor de hand liggen.
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Voor die verenigingen en stichtingen die een subsidierelatie hebben met de gemeente en
die als gevolg van de beperkingen door Corona, bijvoorbeeld de sluiting van hun
accommodatie, zodanig baten hebben gemist, dat financiële problemen ontstaan, zal
separaat en via maatwerk worden bezien of en hoe de gemeente tot hulp kan zijn. Onder
deze hulp kan ook worden verstaan: het bemiddelen met de verhuurders van de
accommodatie.
2.
Gedoogverklaring voor vergunningplichtige activiteiten (gedogen van tenten)
Enkele ondernemers hebben op eigen terrein of met toestemming van de eigenaar een tent
geplaatst. Het betreft twee sportscholen en een horeca-gelegenheid.
Op het moment dat deze tenten werden geplaatst, werd voldaan aan de regels in het kader
van de Noodverordening, zoals die op dat moment van kracht was. Deze tenten vergroten
de mogelijkheden voor betrokken ondernemers om hun klanten te ontvangen.
Inmiddels staan de tenten enkele weken op de betreffende locaties. De plaatsing zou
daardoor vergunning plichtig worden, omdat de termijn voor het vergunning vrij plaatsen van
een tent op privaat terrein maximaal 30 dagen is. Echter, gezien de aanleiding voor het
plaatsen van tenten, alternatieve bedrijfsvoering als aanvulling op de beperkingen die volgen
uit de bepalingen in de noodverordening van de veiligheidsregio, is het wenselijk extra
lasten voor ondernemers te voorkomen. In lijn met de gemeentelijke keuze om bij de
tijdelijke uitbreiding van terrassen extra kosten voor ondernemers te voorkomen, is het ook
nu wenselijk een alternatief besluit te nemen.
Door onder duidelijk omschreven voorwaarden de plaatsingen van tenten en eventueel
strijdig gebruik van een bestemming voor langere tijd, tot uiterlijk 31 oktober 2020, te
gedogen, worden procedure en de kosten van leges voor de aanvraag van een vergunning
voorkomen.
Indien er in de nabije toekomst wederom aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn zullen
we u hierover informeren.
Hoogachtend,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

