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Voorgesteld besluit
1. De aan amateursportverenigingen uit Noordoostpolder in rekening gebrachte huur voor
gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties over de periode van 1 oktober 2020 tot en
met 31 december 2020 verlagen;
2. De financiële consequenties verwerken in de tweede kwartaal wijziging van de
programmabegroting 2021.
3. De raad informeren.
Inleiding
De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) zorgt ervoor dat we de huur van een
sportaccommodatie kunnen verlagen. Dit als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen
niet of beperkt door amateursportverenigingen gebruikt kon worden in het vierde kwartaal van 2020
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TVS zijn:
Aanvragen kan van 9 maart 2021 tot en met 3 mei 2021;
Voordat de regeling wordt aangevraagd moet schriftelijk aan de huurders van de accommodaties
worden medegedeeld dat men een tegemoetkoming krijgt in de kosten voor huur van de
accommodaties;
Er is een onderscheid tussen de tegemoetkoming gebruiks gebonden huur en niet-gebruiks
gebonden huur:

Voor gebruiks gebonden huur mag 100% worden aangevraagd. Gebruiks gebonden huur is
huur die betaald wordt per uur dat de accommodatie (gymzalen en sporthallen)
daadwerkelijk gebruikt wordt;

Voor niet-gebruiks gebonden huur mag maximaal 45% worden aangevraagd. Niet-gebruiks
gebonden huur is huur die voor een jaar wordt betaald ongeacht of de accommodatie (o.a.
sportvelden) daadwerkelijk gebruikt wordt.
De huurders moeten voldoen aan de definitie van een amateursportvereniging. Dus een
rechtspersoon zonder winstoogmerk en aanbieder van amateursport voor lokale gebruikers.
De regeling staat op: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurderssportaccommodaties-covid-19
Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet in rekening gebrachte huur worden verlaagd.
Hiervoor is een collegebesluit nodig en een wijziging van de programmabegroting.
Doelstelling
De amateursportverenigingen uit Noordoostpolder ondersteunen door middel van het verlagen van de
in rekening gebrachte huur van gemeentelijke sportaccommodaties over het vierde kwartaal 2020
omdat ze geen of slechts beperkt gebruik konden maken van de accommodatie.
Argumenten
1.1
De amateursportverenigingen worden gecompenseerd voor niet-gebruiks gebonden huur
De in rekening gebrachte huur over de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december
2020 bedraagt € 44.483,34. Voorgesteld word om de in rekening gebrachte huur met 45% te
verlagen, conform de rijksregeling. Het gaat om een bedrag van € 20.017,50.

1.2

De amateursportverenigingen worden gecompenseerd voor gebruiks gebonden huur
De in rekening gebrachte huur voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december
2020 bedraagt € 26.619,41. Voorgesteld wordt om de in rekening gebrachte huur te
verlagen voor de volle 100%, conform de rijksregeling.

2.1

Het Rijk beslist over de gemeentelijke aanvraag van de TVS-regeling
De gemeente dient voor 3 mei de aanvraag voor de Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties COVID-19: Q4 2020 in. Uiterlijk 12 november 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 tweede
kwartaal begrotingswijziging van 2021.

3.1

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.

Kanttekening
1.1
Er is een risico dat we niet het volledige bedrag gecompenseerd krijgen
Voor TVS heeft het Rijk 30 miljoen beschikbaar gesteld. 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 aangevraagde
TVS steun verdeeld.
1.2

Er is een risico dat onze aanvraag wordt afgewezen
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 €
20.017,50 plus € 26.619,41 = € 46.636,91. 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.

1.3

Er wordt gewerkt aan aanvullende regelingen 2021 voor de sportsector.
Deze aanvullende regelingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal 2021. Hiervoor wordt
€ 80 miljoen vrijgemaakt. Zodra deze regelingen bekend zijn werken we deze uit voor
Noordoostpolder en vragen we u om een besluit.

Planning/Uitvoering
Na besluitvorming ontvangen amateursportverenigingen een credit factuur voor de in rekening
gebrachte huur van sportaccommodaties over de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december
2020. De reeds betaalde huur over deze periode wordt (deels) terug betaald.
Na besluitvorming en na verzending van de credit facturen wordt de aanvraag Tegemoetkoming
Verhuur Sportaccommodaties ingediend.

Bijlagen
1. Overzicht Sport niet-gebruiks gebonden Noordoostpolder
2. Overzicht gebruiks gebonden huur Noordoostpolder
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