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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO art. 40) inzake de financiële ondersteuning aan
verenigingen a.g.v. Coronacrisis

Geachte heer Rijsdijk,

Op 13 augustus jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over de financiële ondersteuning aan verenigingen
als gevolg van de coronacrisis. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Kwijtschelding huur sportverenigingen
Vraag
1 a. Waarom is ervoor gekozen om de huur van sportverenigingen kwijt te scheIden voor de periode van
16 maart tot 1 juni en niet, in lijn met het landelijke steunpakket, van l maart tot 1 juni?

Antwoord
Het college heeft kort nadat de richtlijnen van het RIVM aangaven dat sporten niet meer werd
toegestaan, besloten om de verenigingen / gebruikers van sportaccommodaties tegemoet te komen door
hen kwijtschelding van huur over de periode 16 maart – l juni te verlenen. Voor deze periode is destijds
gekozen omdat tot 16 maart sporten nog wel was toegestaan conform de richtlijnen van het RIVM. De
gemeente Ridderkerk was een van de eerste gemeenten die proactief de huren van sportverenigingen
heeft kwijtgescholden. Enkele weken later heeft het Rijk steunmaatregelen afgekondigd voor de
sportverenigingen

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

Antwoord

Het college heeft begin augustus SSR de opdracht gegeven om deze huur alsnog kwijt te scheIden
richting de sportverenigingen
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Vraag:
2a. Waarom spreekt u in het collegebesluit over de kwijtschelding van de huur van
buitensportaccommodaties en in de RIB van binnensportaccommodaties?

Antwoord :

In de Raadsinformatiebrief 'Overzicht extra kosten en gederfde inkomsten a.g.v. Coronamaatregeïen’ van
24 juli jl. is in de tabel per abuis de juiste omschrijving niet volledig doorgekomen. De juiste toelichting
van deze regel in de tabel moet zijn: " Exploitatietekort huurinkomsten SSR 16 maart – l juni a.g.v.
coronamaatregelen

Vraag
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?

Antwoord:

Zowel de huren van de binnen- als buitensport zijn over de periode 1 maart – ljuni kwijtgescholden, De
huren van de binnensportverenigingen zijn op een administratieve wijze kwijtgescholden.

Kwijtschelding huur (culturele) verenigingen en maatschappelijke organisaties
Vraag
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 scheIden?

Antwoord.

Op het moment van het besluit om de huren van de sportaccommodaties kwijt te scheIden, was er nog
onvoldoende inzicht in de (mogelijke) problematiek bij de overige huurders van het gemeentelijk
vastgoed. Bepaalde huurders konden wel “open blijven”, anderen niet of beperkt. Daarom is voor deze
groep huurders niet gekozen voor automatische kwijtschelding

Vraag
3b. Aan welke voorwaarden moeten andere huurders, zoals (culturele) verenigingen en maatschappelijke
organisaties voldoen, willen zij voor kwijtschelding van de huur in aanmerking komen?

Antwoord

De voorwaarde is dat er sprake moet zijn van huur van gemeentelijk vastgoed.
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Vraag:
3c. Hoeveel aanvragen voor de kwijtschelding van de huur zijn er binnengekomen van andere huurders,
zoals (culturele) verenigingen en maatschappelijke organisaties?

Antwoord.

Er zijn op dit moment 3 aanvragen voor huurkwijtscheïding ontvangen

In hoeverre zijn zij er vanuit de gemeente proactief op gewezen dat zij een aanvraag tot kwijtschelding
kunnen doen?

Antwoord.

Deze huurders zijn hier niet op gewezen

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

Antwoord .

Er zijn op dit moment 3 aanvragen voor huurkwijtscheïding ontvangen. Alle verzoeken zijn gehonoreerd,

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?

Antwoord

(Culturele) verenigingen, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen met een eigen
accommodatie kunnen zich wenden tot de gemeente waarna bekeken wordt welke mogelijkheden er zijn
in relatie tot maatregelen vanuit het Rijk.

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?

Antwoord

Deze verenigingen zijn hier niet op gewezen. Er is op dit moment één aanvraag ontvangen

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

Antwoord .

Ja, de aanvraag is toegekend. Het betreft hier een vereniging met een eigen accommodatie, gevestigd op
grondeigendom van de gemeente. Over de periode 16 maart – I juni is kwijtschelding over de retributie
verleend.
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Bij een negatief antwoord op vraag 4a hebben wij de volgende vraag:
4d. 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?

Antwoord .
Zie antwoord op vraag 4a

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van RidderJGrk

de #urgemeeste

w. A. Attema


