
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 13 augustus 2020 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO art. 40) 
inzake financiële ondersteuning verenigingen a.g.v. Coronacrisis 
 
Geacht college, 
 
Veel sportverenigingen, (culturele) verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben het door de 
Coronacrisis financieel extra zwaar. Inkomsten zijn grotendeels weggevallen, terwijl de vaste lasten zoals 
de huur of de hypotheek gewoon doorlopen. De versoepeling van de landelijke maatregelen per 1 juli jl. 
heeft hier slechts beperkt verandering in gebracht.  
 
In uw vergadering van 14 april jl. heeft u besloten om de huur van sportverenigingen die een 
buitensportaccommodatie huren over de periode 16 maart tot 1 juni automatisch kwijt te schelden. Andere 
huurders van gemeentelijk vastgoed, zoals (culturele) verenigingen en maatschappelijke organisaties, 
komen op grond van uw besluit niet voor automatische kwijtschelding van de huur in aanmerking. Zij 
kunnen een aanvraag doen om de huur te laten kwijtschelden.  
 
In de Raadsinformatiebrief (RIB) ‘Overzicht extra kosten en gederfde inkomsten a.g.v. Coronamaatregelen’ 
van 24 juli jl. spreekt u over het kwijtschelden van de huur van binnensportaccommodaties over de periode 
van 16 maart tot 1 juni. 
 
De landelijke overheid heeft € 110 miljoen ter beschikking gesteld om sportverenigingen in deze ook voor 
hen zware tijd financieel te ondersteunen. Dit noodpakket bestaat uit twee delen. Er is € 90 miljoen 
beschikbaar gesteld om de huur van sportverenigingen over de periode van 1 maart tot 1 juni kwijt te 
schelden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitensportaccommodaties. 
Daarnaast is er € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Dit 
betekent dat uw besluit om de huren van de buitensportaccommodaties kwijt te schelden de gemeente 
uiteindelijk geen geld heeft gekost.  
 
Verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn het cement van onze lokale samenleving. Het staat de 
gemeente in aanvulling op de landelijke maatregelen vrij om verenigingen die door de Coronacrisis in de 
problemen zijn gekomen financieel extra te ondersteunen. Daarnaast is het belangrijk dat ook verenigingen 
en maatschappelijke organisaties die buiten de landelijke maatregelen vallen en in de problemen zitten 
financieel worden ondersteund. De PvdA Ridderkerk vindt het daarbij belangrijk dat verenigingen en 
maatschappelijke organisaties voor zover mogelijk allemaal op dezelfde mate van ondersteuning kunnen 
rekenen.  
 

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

 

Kwijtschelding huur sportverenigingen 

 

1a. Waarom is ervoor gekozen om de huur van sportverenigingen kwijt te schelden voor de periode van 16 

maart tot 1 juni en niet, in lijn met het landelijke steunpakket, van 1 maart tot 1 juni? 

1b. Kan de huur over de periode van 1 maart tot 16 maart alsnog worden kwijtgescholden? 

2a. Waarom spreekt u in het collegebesluit over de kwijtschelding van de huur van 

buitensportaccommodaties en in de RIB van binnensportaccommodaties?  

2b. Kunt u aangegeven of zowel de huur van binnen- als buitensportaccommodaties over de genoemde 

periode is kwijtgescholden en zo nee, waarom er een onderscheid gemaakt wordt tussen huurders van 

binnen- en buitensportaccommodaties?  

 

Kwijtschelding huur (culturele) verenigingen en maatschappelijke organisaties 

 

3a. Waarom is ervoor gekozen om andere huurders van gemeentelijk vastgoed, zoals (culturele) 

verenigingen en maatschappelijke organisaties, een aanvraag voor de kwijtschelding van de huur te laten 

doen en deze voor de genoemde periode niet ook automatisch kwijt te schelden?  

3b. Aan welke voorwaarden moeten andere huurders, zoals (culturele) verenigingen en maatschappelijke 



organisaties voldoen, willen zij voor kwijtschelding van de huur in aanmerking komen?  

3c. Hoeveel aanvragen voor de kwijtschelding van de huur zijn er binnengekomen van andere huurders, 

zoals (culturele) verenigingen en maatschappelijke organisaties? In hoeverre zijn zij er vanuit de gemeente 

proactief op gewezen dat zij een aanvraag tot kwijtschelding kunnen doen?  

3d. Zijn alle aanvragen voor kwijtschelding van de huur toegewezen? Graag uw antwoord toelichten. 

 

Financiële ondersteuning verenigingen en maatschappelijke organisaties met eigen accommodatie 

 

4a. Kunnen (culturele) verenigingen, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen met een eigen 

accommodatie ook op een (financiële) tegemoetkoming of ondersteuning vanuit de gemeente rekenen? Zo 

ja, onder welke voorwaarden? Zo nee, waarom niet?  

 

Bij een positief antwoord op vraag 4a hebben wij de volgende vragen: 

 

4b. Hoeveel aanvragen om (financiële) tegemoetkoming of ondersteuning zijn er binnengekomen van 

(culturele) verenigingen, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen met een eigen 

accommodatie? In hoeverre zijn zij vanuit de gemeente proactief op deze mogelijkheid gewezen?  

4c. Zijn alle aanvragen om een financiële tegemoetkoming of ondersteuning toegewezen? Graag uw 

antwoord toelichten.  

 

Bij een negatief antwoord op vraag 4a hebben wij de volgende vraag: 

 

4b. Bent u bereid om (culturele) verenigingen, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen met een 

eigen accommodatie indien nodig alsnog financieel te ondersteunen en daarover actief met hen in gesprek 

te gaan? 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoek ik u om schriftelijke beantwoording 
van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen afzonderlijk te beantwoorden en niet te 
volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
 
Jeroen Rijsdijk   

PvdA Ridderkerk 

 

 

 

 

 

 

 


