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Betreft: Kwijtschelding huren gemeentelijk vastgoed gedurende corona pandemie

Geachte raadsleden,

Via deze brief informeren wij u over ons besluit van 14 december jl. om Bibliotheek AanZet en Wijk
Activiteiten Vereniging Oost (WAVO) huurkwijtschelding te verlenen voor de gevolgen van de
geldende coronamaatregelen .

Bibliotheek AanZet
Bibliotheek AanZet heeft een verzoek tot huurkwijtschelding ingediend voor de periode van 1 januari
2021 t/m 30 juni 2021 voor de vestiging in Wijk Voorzieningen Centrum (WVO) Slikkerveer, Op last
van de Rijksoverheid is het WVC tot op heden nagenoeg heel 2021 gesloten geweest voor publiek. In
deze periode hebben de maatschappelijke activiteiten van de bibliotheek dan ook geen doorgang
kunnen vinden. Hierdoor is besloten om de huur van WVC Slikkerveer, voor de helft van 2021, aan de
bibliotheek te compenseren. De huurkwijtschelding voor de bibliotheek in WVC Slikkerveer bedraagt
voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 € 12.360.

Wijk Activiteiten Vereniging Oost
De WAVO heeft een verzoek tot huurkwijtschelding ingediend voor de huur van de Genestetstraat 2,
voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Ook dit WVC is op last van de
Rijksoverheid tot op heden nagenoeg heel 2021 gesloten geweest voor publiek. Ook in dit WVC
hebben niet tot nauwelijks maatschappelijk activiteiten kunnen plaatsvinden. Hierdoor is dan ook
besloten om de huur van de WAVO voor geheel 2021 te compenseren. De huurkwijtschelding voor de
WAVO aan de Genestetstraat 2 voor geheel 2021 bedraagt € 7.020

De financiële verwerking zal worden toegelicht in de jaarrekening ten laste van het budget 'Overige
Gebouwen’.

wij vertrouwen er op u hiermee voldoende teJébben gAJformeerd.
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