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Kennisnemen van 
De financiële ondersteuning in de vorm van huurkwijtschelding, die de sportverenigingen tijdens de coronapandemie 
hebben ontvangen van de gemeente.  
  
 
   
 
Inleiding 
Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en 2021 diverse maatregelen 
ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. Om de sportverenigingen tegemoet 
te komen heeft de gemeente de huur van sportaccommodaties (gedeeltelijk) kwijtgescholden als deze accommodaties 
vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt konden worden.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Net als vele andere sectoren is de sport hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Dit heeft grote organisatorische en financiële impact gehad op sportverenigingen. Zij gaven 
aan zich zorgen te maken over het behouden van hun (met name senior) leden. Daarnaast hadden zij te maken met 
gesloten kantines en minder sponsorinkomsten. De gemeente heeft daarom in 2020 en 2021 de huur van 
sportverenigingen zowel voor de binnensport als de buitensport (gedeeltelijk) kwijtgescholden.  
Hierbij heeft de gemeente zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de landelijke Regeling Tegemoetkoming 
Verhuurders Sportaccommodaties (TVS-regeling). De gemeente heeft voor vier periodes een subsidieaanvraag via deze 
landelijke regeling ingediend (maart, april en mei 2020, vierde kwartaal 2020, eerste en tweede kwartaal 2021).  
Ten aanzien van de binnensport heeft de gemeente ervoor gekozen om de huur van bijna alle binnensportgebruikers kwijt 
te schelden, ook van gebruikers die niet onder deze landelijke TVS-regeling vallen. De huur van onderwijsgebruikers en 
commerciële gebruikers is niet kwijtgescholden, omdat er voor hen andere (tegemoetkomings)regelingen gelden of er met 
hen andere (landelijke) afspraken zijn. Daarnaast is ook de huur van de maand juni 2020 van de binnensportgebruikers 
kwijtgescholden, omdat de binnensportaccommodaties toen nog steeds gesloten waren. Voor deze maand kon de 
gemeente ook geen landelijke tegemoetkoming aanvragen.  
  
 



   
 
Financiën 
Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad tijdens het Voorjaarsoverleg besloten om € 10.600,-- voor huurkwijtschelding, die 
niet voor tegemoetkoming door het Rijk in aanmerking komt, door middel van een begrotingswijziging in de begroting 
2021 te verwerken. 
 
Voor de uitvoering van de TVS-regeling is landelijk een bepaald bedrag beschikbaar. Als er landelijk wordt overvraagd, 
dan ontvangen gemeenten een bedrag naar rato. Het risico van de TVS-regeling voor de gemeente is het feit dat de 
gemeente vooraf bedragen aan sportverenigingen kwijtscheldt en pas achteraf weet of het Rijk al dan niet naar rato zal 
uitkeren. De gemeente zou te maken kunnen krijgen met restschade.  
  
 
   
 
Vervolg 
Ook na de coronacrisis blijven we vinger aan de pols houden. We blijven in gesprek met sportverenigingen, we houden 
contact met het Sportoverleg en het Beweegteam en we blijven Rijksregelingen aanvragen wanneer van toepassing. Als 
er problemen bij sportverenigingen optreden, zullen wij samen met hen proberen deze op te lossen.  
  
 
   
 
Bijlagen 
N.v.t. 


