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Geacht college,
Met dit schrijven informeren wij u over de “Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties COVID-19”. De regeling staat sinds eind juli online op de website van de
Dienst Uitvoering Subsidies-Instellingen van het Ministerie van VWS: www.dus-i.nl.
Naar aanleiding van de publicatie op DUS-i zijn de nodige vragen gesteld. De antwoorden
daarop zijn zoveel mogelijk direct door ons beantwoord en verwerkt in de Q&A van het
ministerie en die van ons als Vereniging Sport en Gemeenten. Wij hopen dat onderstaande
extra toelichting u wellicht nog wat meer duidelijkheid geeft voor uw eventuele aanvraag.
Toelichting
In het filmpje op DUS-i staat dat we voor 15 september de kwijtscheldingsbrieven moeten
hebben verstuurd? Klopt dat?
In de tekst van de regeling is dat net iets anders. De aanvragen kunnen van 15 september tot
15 oktober worden ingediend. U moet dan aantoonbaar vóór de indiening van uw aanvraag de
kwijtscheldingsbrief hebben verstuurd. Dus als u bijvoorbeeld 12 oktober indient moet uiterlijk
11 oktober die brief verstuurd zijn.
Wie mag indienen?
Een aanvraag kan worden ingediend door:


De gemeente;



De uitvoeringsorganisatie (lokaal sportbedrijf, of bijvoorbeeld zwembadexploitant);



Een particuliere vastgoedeigenaar voor de bij hun hurende amateur sportorganisatie
zonder winstoogmerk.

De gemeente kan ook aanvragen namens het lokale sportbedrijf of bijvoorbeeld
zwembadexploitant. In dat geval moet wel voorkomen worden dat er dubbele aanvragen
ingediend worden. De gemeente moet dat dus afstemmen met die desbetreffende
uitvoeringsorganisatie(s). Wij adviseren de gemeente er dan wel op toe te zien dat de huur van
de bij de uitvoeringsorganisatie hurende amateur sportorganisaties ook is kwijtgescholden. De
gemeente moet dat laatste dan wel schriftelijk vastleggen richting de desbetreffende
uitvoeringsorganisatie. De gemeente neemt daarin ook het bedrag op van de kwijtschelding
van de huur van de desbetreffende uitvoeringsorganisatie.
Is annulering van gereserveerde (zaal)huur ook huur(kwijtschelding? Wij hebben wel de lasten.
Gemeenten en verhuurders die achteraf op basis van afgenomen uren (binnen)sport
factureren, kunnen niet iets compenseren/kwijtschelden, maar hebben wel de lasten.
Annulering is in dit geval gelijk aan kwijtschelding huur. Hiervoor moet de gemeente, of de
uitvoeringsorganisatie dan wel ook een brief voor de datum van indiening aan de
desbetreffende amateur sportaanbieder sturen met daarin vermeld het bedrag dat niet in
rekening zal worden gebracht of te hoeven worden betaald.
Als naar rato wordt uitgekeerd, mag de gemeente dat (achteraf) dan ook doen?
Er is 89,5 miljoen euro beschikbaar. Bij overschrijding wordt naar rato uitgekeerd. Wij
adviseren de gemeenten om in hun kwijtscheldingsbrief de huurder(s) er op te wijzen dat de
uitkering ook naar rato kan zijn.
Hoe zit het met pacht en huur grond/opstallen?
Wij adviseren u in het geval van pacht en/of huur grond/opstallen in uw kwijtscheldingsbrief
duidelijk te maken dat het hier om de kwijtschelding van de huur voor een sportaccommodatie
gaat.
Zwembaden en ijsbanen
Exploitanten van zwembaden en ijsbanen komen in de meeste gevallen in aanmerking voor
verschillende andere regelingen zoals de TOGS en NOW. Om weer open te mogen gelden
beperkende COVID-19 maatregelen zoals het maximaal aantal bezoekers. Hierdoor blijven er
nog altijd significante exploitatietekorten ontstaan.
Een eventuele specifieke compensatieregeling hiervoor is door de openstelling op basis van
huur of bijvoorbeeld begroting 2019 moeilijk te maken. Over een eventuele compensatie van
het rijk is afgesproken dat hierover vanaf oktober gesprekken plaats zullen vinden tussen VWS
directie sport en Vereniging Sport en Gemeenten in nauw overleg met VNG. De berekeningen
zullen dan plaatsvinden op basis van realisatiecijfers 2020 en eerder. Er moet wel rekening
worden gehouden dat een eventuele regeling niet eerder dan het vroege voorjaar van 2021 in
uitvoering kan worden genomen. Wij informeren u zodra hierover meer bekend is.
Informatie
Mocht u vragen hebben over deze brief en/of andere vragen laat ons dat dan weten via

info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.
Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of
relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.
Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie
tot COVID-19 verwijzen wij u naar onze website www.sportengemeenten.nl.

Met vriendelijke groet,

André de Jeu
Directeur Vereniging Sport en Gemeenten

