MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JOHN STIP (PARTIJ 18PLUS), EDWARD PIENA (VVD
RIDDERKERK) EN JEROEN RIJSDIJK (PvdA RIDDERKERK) INZAKE KWIJTSCHELDING HUUR
MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
Voorgesteld: 17 september 2020
Nr. 2020 – 71
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 17 september 2020;
constaterende dat:
a. het college op 14 april 2020 het collegevoorstel “Brandzaak Corona huren gemeentelijk vastgoed“
met zaaknummer 162600 heeft aangenomen;
b. het collegevoorstel het kwijtschelden van de huren van gemeentelijke sportaccommodaties over
de periode 16 maart 2020 t/m 31 mei 2020 behelst;
c.

het collegevoorstel ook behelst dat de huren van overig gemeentelijk vastgoed, na een schriftelijk
verzoek hieromtrent vanuit de huurder, ter beoordeling in behandeling worden genomen en per
geval wordt besloten over (gedeeltelijke) kwijtschelding;

d. de Rijksoverheid op 1 mei 2020 heeft besloten de huur van sportverenigingen kwijt te schelden
over de periode 1 maart tot 1 juni 2020;
e. sport- en verenigingskantines tot 1 juli 2020 verplicht gesloten waren;
is van mening dat:
1. Ridderkerkse (sport)verenigingen een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie in
Ridderkerk;
2. veel Ridderkerkse (sport)verenigingen door de coronacrisis financieel hard zijn geraakt;
3. veel Ridderkerkse (sport)verenigingen een zomerstop kennen waarin de vaste lasten, zoals de
huur, gewoon doorlopen;
4. door de verplichte sluiting van de sport- en verenigingskantines inkomsten, die nodig zijn om de
vaste lasten te dragen, uitbleven;
5. door de huurders van gemeentelijke (sport)accommodaties nogmaals tegemoet te komen in het
kwijtschelden van de huur het financiële leed enigszins verzacht kan worden;
6. culturele verenigingen en maatschappelijke organisaties die Ridderkerks gemeentelijk vastgoed
huren in aanmerking moeten kunnen komen voor het (gedeeltelijk) kwijtschelden van de huur door
een verzoek daartoe bij de gemeente in te dienen;
verzoekt het college:
om het collegebesluit met zaaknummer 162600 te verlengen voor de maanden juni, juli en augustus
2020 en dit besluit in elk geval via de gemeentelijke website en de Blauwkai te communiceren;
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,

John Stip, Partij 18PLUS

Edward Piena, VVD

Jeroen Rijsdijk, PvdA

Aangenomen

Verworpen

Stemverhouding:
Voor 27: VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, SGP, Burger op 1, Partij
18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA.
Tegen geen.
Afgedaan in commissievergadering Samen leven 25 november 2020 met raadsinformatiebrief van 30
oktober 2020 ‘afdoening motie kwijtschelding huur maatschappelijk vastgoed’.

