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Geachte heer, mevrouw,
Door corona is er door veel sportverenigingen de afgelopen maanden niet of
nauwelijks gebruik gemaakt van de gemeentelijke sportvoorzieningen.
Tevens ontvangen wij signalen dat sommige verenigingen het als gevolg van
corona moeilijk hebben. Het college heeft daarom eerder al het ‘Corona
sportloket’ in het leven te roepen waar men zich kan melden indien er sprake
is van financiële problemen. Vanuit het Rijk wordt er eveneens gewerkt aan
een nieuw steunpakket voor de sportsector. Er komt o.a. een vervolg op de
regeling voor gederfde huurinkomsten (TVS).
Het college wil hier echter niet op wachten. In deze moeilijke tijden willen
wij onze clubs tegemoetkomen door nu al de huur kwijt te schelden van uren
die men niet gebruikt heeft en niet wachten op steun vanuit het Rijk. Hiermee
komen wij tevens tegemoet aan de motie ‘Zekerheid bieden’ die uw raad
heeft aangenomen bij de behandeling van de Begroting 2021 op 11 november
2020. In deze motie verzoekt u het college om onder andere
sportverenigingen zoveel mogelijk zekerheid te bieden en pro-actief aan te
geven welke steun de gemeente kan bieden, ook als landelijke regelingen nog
niet volledig helder zijn. Wij hebben onderzocht hoe wij dit voor de
verschillende groepen gebruikers van onze sportaccommodaties willen gaan
compenseren.
Concreet betekent dit dat we gezamenlijk met individuele verenigingen in
kaart gaan brengen in hoeverre er gebruik is gemaakt van een voorziening om
dit vervolgens in het tarief te verwerken. Hierin leveren we maatwerk, maar
zal in de praktijk voor in ieder geval de meeste buitensportverenigingen gaan
leiden tot een restitutie van een reeds betaald bedrag.
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In tegenstelling tot de situatie in maart 2020, zijn de maatregelen vanaf
oktober verschillende keren kort op elkaar gewijzigd. Dit maakt het moeilijk
en bewerkelijk om de precieze consequenties voor elke verandering te
bepalen. We kiezen daarom voor een methodiek die uniform en uitvoerbaar
is. Dit geldt voor de periode 1 oktober 2020 t/m maart 2021.
In overleg met de Sportkoepel gaan we de volgende huurcompensatie
toepassen voor de verschillende gebruikers:
Buitensport
Bij de voetbalverenigingen met een seizoenstarief gaan we alleen de
jeugdtrainingen volledig in rekening te brengen. Daarmee worden de
oefenwedstrijden en de trainingen door senioren kwijtgescholden. De
buitensportverenigingen hebben tot en met januari vijf van de tien termijnen
van het volledige seizoenstarief voldaan. Na overleg met de Sportkoepel
willen we de facturering opschorten totdat duidelijkheid ontstaat over hetgeen
nog mogelijk is in trainings- en wedstrijdverband, gedurende de rest van het
seizoen, in de periode van maart tot en met juni 2021. Daarna zullen we een
definitief voorstel ontwikkelen in overleg met de Sportkoepel en
verenigingen.
De overige buitensportverenigingen worden op basis van de gebruikte uren
gefactureerd. Hiervoor is geen compensatie nodig. Met de verenigingen in
Haren en Ten Boer gaan we overleggen wat hun daadwerkelijke gebruik is
geweest. Dit is niet in beeld omdat zij een heel sportpark tot hun beschikking
hebben en daar in de huidige situatie nog een vast huurbedrag voor betalen.
Binnensport
Omdat er voor deze verenigingen op basis van uren gefactureerd wordt is er
geen compensatieregeling nodig. Naast sportverenigingen worden de
binnensportaccommodaties ook door bonden ingehuurd.
Turnstad
De turnvereniging Turnstad maakt gebruik van verschillende
sportaccommodaties. Het gebruik van de turnhal in Sportcentrum Europapark
wordt op basis van een seizoenstarief gefactureerd en het gebruik van de
andere accommodaties op basis van de gehuurde uren. We hebben geen zicht
op het gebruik van Turnstad tijdens de coronamaatregelen. Zij hebben al
aangegeven dat er bij de club veel uren zijn vervallen. We gaan in overleg
met Turnstad om te komen tot een compensatieregeling.
Zwembaden
Trivia heeft als enige grootgebruiker in de zwembaden een seizoenstarief, de
overige gebruikers worden gefactureerd op basis van de uren in het rooster.
De door Trivia gebruikte uren zijn niet inzichtelijk. Wij zijn met Trivia
overeengekomen dat we 15 weken factureren i.p.v. 20 weken. Ook heeft
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Trivia gevraagd of ze een aantal uren tijdelijk terug kunnen geven omdat ca.
200 leden voorlopig hebben opgezegd. Naar verwachting zullen deze uren in
de toekomst weer nodig zijn. Er wordt gekeken hoe deze uren tijdelijk anders
kunnen worden gebruikt.
IJsbanen
De ijsverenigingen worden gefactureerd op basis van uren in het rooster
Hiervoor is geen compensatie nodig.
Gijs Bears
Met de ijshockeyvereniging is afgesproken dat we alleen de jeugdtrainingen
volledig in rekening brengen. Daarmee worden de oefenwedstrijden en de
trainingen door senioren kwijtgescholden. De uren voor
competitiewedstrijden heeft GIJS opgezegd.
Vanwege de lockdown en de nieuwe coronamaatregelen van de Rijksoverheid
hebben wij op 19 januari jl. ingestemd met het voorstel om de ijsbaan voor dit
lopende seizoen geheel te sluiten. De ijsverenigingen worden voor rest van
het seizoen gecompenseerd c.q. de uren worden niet meer in rekening
gebracht.
3e ronde steunmaatregelen Rijksoverheid amateursport
Voor de verhuurders van sportaccommodaties was er voor de periode maart
t/m mei 2020 een eerder genoemde regeling voor de gederfde huurinkomsten
(TVS). Er komt dus een vervolg op deze regeling voor de gederfde
huurinkomsten in het najaar 2020 (1 oktober t/m 31 december). Aanvragen is
mogelijk vanaf 9 maart 2021. Hiervoor is 30 miljoen euro beschikbaar
gesteld.
Daarnaast wordt er gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector
voor het voorjaar 2021 (1januari t/m 30 juni). Daarvoor is in totaal €80
miljoen vrijgemaakt. De voorwaarden hiervoor zijn nog niet bekend.
Specifiek voor de zwembaden en ijsbanen komt er ook een financiële
ondersteuning van de Rijksoverheid voor de desbetreffende gemeenten. Meer
informatie over deze regeling is op dit moment ook nog niet bekend.
Voor de sportverenigingen heeft de Rijksoverheid de regeling
Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO). Daarbij wordt gekeken
naar omzetverlies, personele lasten die niet in aanmerking komen voor
algemene landelijke steunmaatregelen en ook inkomstenderving als gevolg
van de sluiting van kantines. De Rijksoverheid is nog bezig om deze regeling,
ook voor het 4e kwartaal 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021,
beschikbaar te stellen. Verenigingen moeten hiervoor zelf een aanvraag
indienen als de regeling open is gesteld.
Wij gaan de sportverenigingen hierover informeren.
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Financiën
Wij zullen voor zowel de regeling van het najaar 2020 als ook voor de
regeling betreffende het voorjaar 2021 een aanvraag indienen bij het Rijk.
Indien de beschikbare middelen niet voldoende zijn, zal er naar rato worden
uitbetaald. Hier zit een financieel risico in. We houden scherp in de gaten of
het risico dat de regeling overtekend gaat worden, zich voordoet. In dat geval
wenden wij ons tot het Rijk.
Wij schatten de gederfde huurinkomsten voor de periode oktober 2020 t/m
maart 2021 op € 856.000. Maatregelen voor de maanden april t/m 30 juni zijn
afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen en daarmee nog niet in
beeld te brengen.
Communicatie
- We informeren alle sportverenigingen en sportbonden over de
voorgestelde compensatiemaatregelen.
- We gaan met de verenigingen het reële gebruik in beeld brengen en
verwerken.
- We gaan het seizoenstarief met de betreffende verenigingen en de
Sportkoepel verder uitwerken en verwerken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

