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Onderwerp  Besluit over het niet in rekening brengen van de huur aan sportverenigingen 

  

 
Gisteren heeft het college besloten de huur over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 niet in 
rekening te brengen bij sportverenigingen en groepen die gebruik maken van onze 
sportaccommodaties. Voor de zwembaden geldt dat de verenigingen ook geen facturen ontvangen 
in diezelfde periode. Voor de inkomstenderving ad  539 duizend euro zullen wij een Specifieke 
Uitkering Sport (SPUK) aanvragen bij het Rijk voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. 
 
Vanaf 13 maart gingen de deuren van alle sportaccommodaties op slot vanwege het coronavirus. 
Vanaf dat moment hebben wij alle facturen voor de huur opgeschort in afwachting van de landelijke 
compensatieregelen. Wij hebben als college toen geen besluit genomen over het definitief 
kwijtschelden van de huur.   
 
Op 1 mei jl. heeft het Kabinet een breed steunpakket gepresenteerd om gemeenten te compenseren 
voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een 
omzetdaling over de periode van 1 maart tot 1 juni in verband met de coronapandemie. Hiermee is 
een bedrag van 90 miljoen euro gemoeid. Het bedrag zal in de loop van 2020 uitgekeerd worden aan 
gemeenten. Daarnaast zijn nog andere maatregelen voor clubs. 
 
De compensatie vanuit het Rijk aan gemeenten zal gebeuren via een SPUK (Specifieke Uitkering 
Sport) aanvraag. Net als bij andere regelingen voor gemeenten in combinatie met sport zal dit 
gebeuren op basis van het indienen van de gemeentelijke begroting en een (SiSa) verantwoording op 
basis van de jaarrekening. 
 
Vanaf 29 april wordt er op vrijwel alle sportparken weer gesport. Voor de huur van de maand juni 
wachten we voorlopig de landelijke ontwikkelingen af en besluit het college later hoe daarmee om 
te gaan.  


