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Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Maatschappelijke Ontwikkeling Steunmaatregel 

amateursportverenigingen 
1 31 augustus 2021 CE Binnenmars 

 
Portefeuille: IV 
 
Onderwerp: Steunmaatregel amateursportverenigingen 
 
Voorgesteld besluit 
1. De aan amateursportverenigingen uit Noordoostpolder in rekening gebrachte huur voor 
gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties over de periode van 1 april 2021 tot en met 30 
juni 2021 verlagen; 
2. Gebruik maken van de mogelijkheid om de gederfde inkomsten van de huurverlaging over het 
tweede kwartaal 2021 ten behoeve van de amateursportverenigingen via de Rijksregeling 
Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) te compenseren en hiervoor tijdig een 
aanvraag in te dienen; 
3. De financiële consequenties verwerken in de decemberrapportage 2021 van de 
programmabegroting 2021; 
4. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Door de coronamaatregelen konden de sportverenigingen in het tweede kwartaal van 2021 beperkt of 
geen gebruik maken van de gemeentelijke sportaccommodaties. Om de sportverenigingen financieel 
te ondersteunen leggen wij dit voorstel aan u voor.  
 
Het Rijk komt de verhuurders van sportaccommodaties tegemoet met de Rijksregeling 
Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) voor het tweede kwartaal van 2021. Dit 
betekent dat verhuurders van sportaccommodaties een tegemoetkoming kunnen aanvragen voor de 
gederfde huurinkomsten als de accommodatie vanwege coronamaatregelen niet of beperkt door 
amateursportverenigingen gebruikt kon worden. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling 
moeten we de in rekening gebrachte huur verlagen. Hiervoor is een collegebesluit nodig en een 
wijziging van de programmabegroting. 
 
Doelstelling 
De amateursportverenigingen uit Noordoostpolder in corona tijd ondersteunen. 
 
Beleidsreferentie 

➔ Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties 
COVID-19  

 
Argumenten 
1.1. De amateursportverenigingen worden gecompenseerd voor niet-gebruiks gebonden huur 

Dit gaat om de amateursportverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijke 
buitensportaccommodatie. De in rekening gebrachte huur voor de periode van 1 april 2021 tot en 
met 30 juni 2021 bedraagt € 35.262,04. Voorgesteld wordt om de in rekening gebrachte huur met 
45% te verlagen, conform de rijksregeling. Het gaat om een bedrag van € 15.867,91. Het 
percentage van 45% is gebaseerd op het feit dat de accommodaties in deze periode niet volledig 
gesloten waren, maar (beperkt) gebruikt konden worden.  
 

1.2. De amateursportverenigingen worden gecompenseerd voor gebruiksgebonden huur 
Dit gaat om amateursportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke 
binnensportaccommodaties. De in rekening gebrachte huur voor de periode 1 april 2021 tot en 
met 30 juni 2021 bedraagt € 20.967,28. Voorgesteld wordt om de in rekening gebrachte huur te 



 

 

verlagen voor de volle 100%, conform de rijksregeling. De binnensportaccommodaties waren in 
deze periode gesloten.  
 

2.1. Dit sluit aan bij eerder genomen besluiten 
In Q2 en Q4 van 2020 en in Q1 van 2021 heeft u positief besloten over het indienen van een 
aanvraag TVS bij het Rijk. Ook voor Q2 van 2021 is en compensatiemogelijkheid beschikbaar. 
Voorgesteld wordt om ook in deze periode een aanvraag in te dienen. 
 

3.1. Het Rijk beslist over de gemeentelijke aanvraag van de TVS-regeling 
De gemeente dient vóór 19 september 2021 de aanvraag voor de Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties COVID-19: Q2 2021 in. Uiterlijk 31 december 2022 stelt het Ministerie de 
tegemoetkoming ambtelijk vast indien de aanvraag niet in de steekproef valt. Wel ontvangt de 
gemeente een voorschot van de aangevraagde tegemoetkoming van 100%. Hiervoor is een 
wijziging van de programmabegroting 2021 nodig, welke wordt opgenomen in de 
decemberrapportage van 2021. 
 

4.1. De raad controleert de uitvoering van het beleid  
De raad heeft een kaderstellende en controlerende taak. Daarom is het wenselijk om de raad te 
informeren over dit besluit. 

 
Kanttekeningen 
1.1. Er is een risico dat we niet het volledige bedrag gecompenseerd krijgen 

Voor TVS stelt het Rijk 30 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is berekend op basis van cijfers over 
het aantal uren dat wel en niet gesport kon worden. Als de aanvragen het beschikbare bedrag 
overschrijden dan wordt de compensatie naar rato over de aanvragen verdeeld.  

 
1.2. Er is een risico dat het Rijk onze aanvraag afwijst 

De in rekening gebrachte huur moet, voordat de aanvraag wordt ingediend, worden verlaagd. 
Daarmee zijn onze huurinkomsten over deze periode lager dan oorspronkelijk rekening mee is 
gehouden. Mocht de aanvraag worden afgewezen is het gemeentelijk risico maximaal € 20.967,28 
plus € 15.867,91 = € 36.835,19. Mocht het risico zich manifesteren, dan vindt de dekking plaats 
ten laste van de binnen de reserve beleidsplan gealloceerde, gereserveerde middelen ten 
behoeve van de bestrijding van de gevolgen van COVID-19. 

 
Planning/Uitvoering 
Na besluitvorming ontvangen amateursportverenigingen een creditfactuur voor de in rekening 
gebrachte huur van sportaccommodaties over de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. De 
reeds betaalde huur over deze periode wordt (deels) terug betaald. Na besluitvorming en na 
verzending van de creditfacturen wordt de aanvraag Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties 
ingediend.  
 
Bijlagen 
1. Overzicht compensatie huur binnen- en buitensportaccommodaties Q2 2021 
 


