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Onderwerp: Steunmaatregel sportaanbieders 
 
Voorgesteld besluit 

1. Sportverenigingen en overige sport- en beweegaanbieders die gebruik maken van 
gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties geen huur in rekening brengen tot einde 
van de zomerstop (1 september 2020); 

2. De raad informeren. 
 
Inleiding 
De coronamaatregelen hebben impact op sportbeoefening in verenigingsverband. 
Op 23 maart jl. heeft u besloten om geen huur in rekening te brengen voor gemeentelijke 
sportaccommodaties. Deze maatregel geldt tot de beperkende maatregelen weer zijn ingetrokken en 
de samenleving weer normaal kan functioneren. Nog niet in rekening gebrachte huren vanaf maart 
worden ook niet in rekening gebracht en reeds in rekening gebrachte huren vanaf maart worden 
gecrediteerd. Niet-verenigingen die huur in rekening hebben gebracht gekregen voor gebruik van een 
faciliteit vanaf 1 maart en deze niet hebben kunnen afnemen vanwege de coronamaatregelen hoeven 
deze huur niet te voldoen. Hiervoor wordt een creditfactuur gezonden. Reeds betaalde huren voor niet 
afgenomen faciliteiten vanwege de coronamaatregelen worden terugbetaald. 
 
Op 21 april jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregelen in de sport versoepeld worden. 
Concreet betekent dit dat:  

 Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Daarbij 
moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd en afstemming plaatsvinden 
met de gemeente. 

 

 Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter 
afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn 
toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. 

 

 Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden 
en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de 
buitenruimte blijft toegestaan. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden en de 
richtlijn is dat men zoveel mogelijk alleen sport. 
 

 Voor de jeugd t/m 18 jaar is het toegestaan om vanaf 29 april trainingen op de 
sportaccommodatie te hervatten, maar wel in afstemming met de gemeente. Dit geldt alleen 
voor begeleide trainingen op buitensport accommodaties. Sporthallen, squashbanen en 
andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten. En ook de kleedkamers en kantines bij 
buitensport accommodaties blijven dicht. 
 

De sportaanbieders  in Noordoostpolder zijn actief en maken plannen om trainingen in de buitenlucht 
voor de genoemde doelgroepen weer te hervatten. De buitensportaccommodaties zijn opengesteld 
voor andere sport- en beweegactiviteiten dan alleen de activiteiten van de hoofdgebruiker. Vanuit de 
gemeente is gecommuniceerd dat de sportaanbieders alleen op een beheerd terrein mogen sporten 
en bewegen. En niet in de openbare ruimte. Dit om wildgroei van initiatieven te voorkomen. 
Sportaanbieders die geen eigen buitenlocatie hebben, maken zelf afspraken met de hoofdgebruiker 
van een buitensportsportaccommodatie over het gebruik hiervan. 
 



Doelstelling 
Tijdens maar zeker ook na de huidige coronacrisis een bloeiend verenigingsleven hebben en te 
behouden. Daarnaast is het doel dat zoveel mogelijk jeugd in de coronacrisis mee kan doen aan 
sport- en beweegactiviteiten in Noordoostpolder.  
 
Argumenten 
 
1.1. De buitensportaccommodaties worden gedeeltelijk opengesteld  
De buitensportaccommodaties zijn vooralsnog alleen beschikbaar voor jeugd in de leeftijd tot en met 
18 jaar. Voor inwoners boven de 18 jaar is georganiseerd sporten niet toegestaan. De accommodatie 
wordt in deze situatie dus nog niet volledig gebruikt zoals normaal gesproken.  
 
1.2. We stimuleren sporten en bewegen onder kinderen  
Sporten en bewegen is gezond. De versoepeling van het Rijk maakt het mogelijk dat jeugd weer kan 
sporten en bewegen. Wij stimuleren dit. Ook is vanuit het Rijk aangegeven dat er ook sportaanbod 
voor niet-leden beschikbaar moet zijn. We vragen verenigingen om het sportaanbod ook open te 
stellen voor niet-leden. Indien verenigingen ondersteuning nodig hebben bij het opzetten van sport- en 
beweegaanbod kunnen zij contact met de gemeente of met de beweegcoaches van Carrefour 
opnemen.  
 
Alle binnensportaccommodaties blijven gesloten. Een aantal binnensportverenigingen probeert op 
creatieve manieren haar trainingen in de buitenlucht op een beheerd sportterrein te organiseren. Dit in 
overleg met de gemeente en hoofdgebruiker van de buitensportaccommodatie. 
 
Ook heeft een aantal sportaanbieders (denk hierbij aan fitnesscentra en/of personal training) een 
creatieve oplossing bedacht en wil graag in de buitenlucht aan de slag met de genoemde doelgroep. 
Dit kan op eigen terrein of op een beheerd sportterrein. Ook hiervoor geldt dat zij dit moeten 
afstemmen met de gemeente. 
 
1.3. We willen een bloeiend verenigingsleven behouden 
De verenigingen staan in deze periode onder druk. Ze lopen inkomsten mis doordat bijvoorbeeld de 
sportkantines gesloten zijn. De meeste sportverenigingen trainen tot medio juni. In de zomermaanden 
(medio juni tot medio augustus) zijn de sportvelden in onderhoud en kan er niet op gesport worden. 
Voor deze periode wordt normaal gesproken ook geen huur in rekening gebracht. Om de vitaliteit van 
verenigingen te behouden, ondersteunen we de verenigingen door geen huur te innen tot het einde 
van de zomerstop (1 september 2020).   
 
2. De raad controleert de uitvoering van het beleid  

De raad heeft een controlerende taak. Daarom is het wenselijk om de raad te informeren over dit 
besluit. 

 
Kanttekening 

1. De gemeente mist baten op de begroting 2020.  
Door geen huur te innen, mist de gemeente baten op de begroting 2020. Het geschatte 
bedrag aan inkomstenderving is circa € 130.000. Dit is een schatting van alle binnen- en 
buitensportverhuren exclusief de scholen voor  periode maart tot en met juni.  

 
Planning/Uitvoering 
Vanaf 29 april pakken de sportaanbieders hun trainingen op in de buitenlucht. Het kabinet heeft de 
regie bij de gemeenten neergelegd. Van de sportaanbieders ontvangen we een ingevuld format, zodat 
we zicht hebben op wat er gebeurt op sport- en beweeggebied in Noordoostpolder. Met deze formats 
kunnen wij ook andere aanbieders inspireren.  
 
Bijlagen 

1. Format  
 


