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ondersteuningsmaatregelen sportverenigingen Meierijstad

Geachte Sportraad,
In deze brief antwoorden wij op uw schrijven d.d. 27 maart jongstleden, waarin u verzoekt om
ondersteunende maatregelen voor de sport.
Voordat wij hierop ingaan informeren wij u graag over het volgende. De regering heeft op 31
maart bekend gemaakt dat de maatregelen vanwege het Coronavirus die van kracht waren tot en
met 6 april worden verlengd tot en met 28 april. De aanwijzingen tot 1 juni blijven onverminderd
van kracht. Dit heeft ook voor sport en sportevenementen gevolgen. Hieronder de belangrijkste
daarvan voor u op een rij.
Verlenging maatregelen
Tot en met 28 april:
• Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
• Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats. Voor informatie over het vroegtijdig
stopzetten van competities, verzetten van toernooien en evenementen, kunnen
sportverenigingen contact opnemen met hun sportbond;
• Er vinden in ieder geval tot en met 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats in de
openbare ruimte;
• Voor sporten in de openbare ruimte geldt dat de groep uit niet meer dan 2 personen mag
bestaan met in achtneming van de inmiddels bekende maatregelen zoals 1,5 meter afstand;
• Blessuregevoelige sporten waardoor je aangewezen kunt zijn op medische hulp (bijvoorbeeld
door een ongeval) dienen vermeden te worden;
• Mensen die vallen in een risicogroep zoals ouderen, moeten zoveel mogelijk sociaal contact
vermijden, samen sporten gaat dus ook even niet;

•
•
•

Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;
Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
Op uiterlijk dinsdag 21 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.
Opmerking
In de noodverordening die tot en met 28 april geldt is opgenomen dat alle sportaccommodaties
gesloten zijn. Hierover zijn diverse vragen gesteld met betrekking tot personal training. Eén op
één of personal training is binnen geen enkele sportaccommodatie toegestaan. Personal
training is elders wel mogelijk mits de beschermende maatregelen (aantal personen, afstand
en hygiëne) in acht worden genomen. Echter gezien het dringende advies om vooral thuis te
blijven, wordt geadviseerd om met betrekking tot personal training elders terughoudend om te
gaan.

Tot 1 juni:
• Samenkomsten blijven tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend; congressen,
(bij)scholingen, festivals, evenementen, het betaald voetbal en toernooien.
Alle sportaccommodaties blijven gesloten tot en met 28 april 2020. KNVB heeft alle
amateurcompetities voor het huidige seizoen stopgezet. Volgend seizoen beginnen alle clubs
weer in dezelfde competitie. De verwachting is dat de andere sportbonden overeenkomstig gaan
besluiten. Onderhoudswerkzaamheden aan de sportaccommodaties zijn toegestaan met
inachtneming van de beschermende maatregelen met betrekking tot het aantal personen, afstand
houden en hygiëne. Meierijstad gaat de komende periode onderhoudswerkzaamheden aan haar
sportaccommodaties naar voren halen.
Met inachtneming van bovenstaande maatregelen hebben wij op 31 maart het volgende over
ondersteuningsmaatregelen besloten:
Belastingen en heffingen
•
Uitstel van betalingen gemeentelijke belastingen tot 31 juli
•
Verruimde betalingsregeling gemeentelijke heffingen
Subsidies en huren
• In zijn algemeenheid komt de gemeente zijn subsidieverplichtingen na.
• Toegekende subsidie voor incidentele activiteiten, die niet doorgaan, wordt niet terug
gevorderd. Instellingen/verenigingen worden verzocht de activiteiten later alsnog uit te voeren.
• Waar nodig worden op verzoek de subsidies voor het 2e kwartaal alvast aangevuld met die
voor het 3e kwartaal.
• Afhankelijk van hun jaarrekening, worden de huurkosten voor verenigingen/ instellingen
achteraf aanvullend gesubsidieerd.
• Huurnota’s voor gesubsidieerde instellingen en verenigingen in verband met het gebruik van
gemeentelijke voorzieningen worden in eerste instantie opgeschort voor 3 maanden. Sowieso
wordt geen huur in rekening gebracht voor de periode waarin het gebruik niet is toegestaan.
Achteraf, op basis van de jaarrekeningen, kan het gemeentebestuur besluiten of 100%
subsidiëring in de huurkosten noodzakelijk is. (Dit onderdeel wordt ook toegepast op
huurnota’s voor niet-gesubsidieerde instellingen en verenigingen). Specifiek voor
sportverenigingen is deze steunmaatregel aanvullend bedoeld op de TOGS-maatregelen van
het Rijk (de € 4.000,00-maatregel).
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Voor deze aanvullende steunmaatregel voor sportverenigingen is gekozen zodat de vaste kosten
van clubs doorlopen in de periode van sluiting waardoor meer verenigingen in aanmerking kunnen
komen voor de landelijke steunmaatregel TOGS. Een van de voorwaarden bij deze regeling is
immers dat er aangetoond moet kunnen worden dat er minstens € 4000,- aan vaste lasten zijn in
de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni
2020. Voor de volledigheid nog een korte toelichting op de landelijke steunmaatregel TOGS.
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) ook voor sport
De regeling voor sectoren die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de
coronacrisis (voorheen het Noodloket) is maandag 30 maart jl. ingegaan. De regeling zet in op het
niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het
Coronavirus. Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld zwembaden en fitnessclubs
kunnen via Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen.
Gebleken is dat sommige SBI codes (van de Kamer van Koophandel) geen toegang tot de
regeling boden. Hierop zijn inmiddels enkele aanvullingen gekomen. Meer informatie over
bovenstaande regeling is te verkrijgen via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket.
Wij vertrouwen er op dat sportverenigingen met deze handelwijze voor het moment wat lucht
krijgen. Daarnaast geeft het ons meer tijd om een beter beeld te krijgen van de uiteindelijke
coronaschade die in de sportsector optreedt en waar uiteindelijk compensatie het hardste nodig
is.
Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan onze verenigingsadviseur Lieke Reinders op
telefoonnummer +31 (413) 381 751.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Meierijstad
Namens het college

Mari Rovers
Strategisch beleidsmedewerker sport en cultuur
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