Betreft: Sport update week 20
Datum: 11 mei 2020

Beste sportaanbieder,
Gemeente Papendrecht waardeert uw inspanningen om in deze tijd van onzekerheden met
betrekking tot het Coronavirus uw leden en geïnteresseerden (weer) in beweging te brengen. Al is
het vooralsnog alleen in de buitenlucht. We hopen allen, dat de maatregelen goed opgevolgd
worden zolang geen vaccin beschikbaar is. Het is fijn dat Papendrecht zo veel flexibele
sportaanbieders heeft, die goed doordachte plannen hebben ingestuurd via sport@papendrecht.nl.

Noodverordening vanaf 11 mei 2020
Inmiddels mogen vanaf 11 mei 2020 ook volwassenen van 18+ buiten sporten met elkaar, wel op
1,5 meter afstand. Veel activiteiten vinden plaats in de openbare ruimte. De gemeente heeft een
coördinerende rol gekregen en daarom is het van belang dat de gemeente weet wie waar op welke
dag en tijd aan het sporten is met een groep en hoe de 1,5 meter gehandhaafd wordt. Daarop kan de
gemeente handhaven. Het team sport en bewegen scant de plannen op volledigheid en het team
VVTH (Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving) beoordeelt de plannen volgens de laatste
noodverordening (zie bijlage 1). Dat kan ertoe leiden, dat een plan aangepast dient te worden. Wij
nemen dan contact met u op.

Starterspakket
Ten behoeve van het beperkt openstellen van de accommodaties heeft NOC*NSF met Vereniging
Sport en Gemeenten (VSG) een set posters, flyers en signing ontwikkeld met richtlijnen op basis van
het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd. Het materiaal kan helpen bij het snel en
makkelijk 'coronaproof' maken van de accommodatie en om duidelijk te zijn naar leden, ouders en
andere betrokkenen. Heeft u deze materialen nodig, dan kunnen die op verzoek toegestuurd
worden. Dat kan digitaal of op papier. Graag dan een mailtje naar sport@papendrecht.nl. Wij
begrijpen dat het opstarten van sportactiviteiten binnen de richtlijnen niet vanzelf gaat. Door middel
van een starterspakket willen wij u een steuntje in de rug geven. Een belangrijk middel om weer te
kunnen starten is bijvoorbeeld desinfectans. Deze week ontvangt u meer informatie over het
starterspakket met desinfectans en handige posters. Ook voor sportaanbieders die al gestart zijn, is
er een starterspakket verkrijgbaar.

Jeugdtrainers
Het kabinet heeft besloten dat jeugdtrainers en –coaches die in aanraking komen met groepen
kinderen vanaf heden in aanmerking komen voor het afnemen van een test op de aanwezigheid van
COVID-19. Hoe dat in z'n werk gaat, leest u in de bijlage 2.

Steunpakket
Inmiddels is vanuit het kabinet meer informatie over het steunpakket aan sportverenigingen.
Hieronder leest u een stuk uit de brief van de Vereniging Sport en Gemeenten over het steunpakket
aan sportverenigingen:
Op 1 mei 2020 heeft de minister van Medische Zorg en Sport Martin van Rijn namens het Kabinet
bekend gemaakt dat er een breed steunpakket komt om gemeenten te compenseren voor de
kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een
omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni. Hiermee is een bedrag van € 90 miljoen gemoeid.
Kwijtschelding huurpenningen
De huur zijn sportverenigingen verschuldigd aan de gemeente, het gemeentelijk Sportbedrijf of
bijvoorbeeld de zwembadexploitant. Het bedrag van € 90 miljoen zal in de loop van 2020 aan
gemeenten uitgekeerd worden ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten.
Specifieke Uitkering SPUK
De komende weken wordt door het ministerie van VWS voor dit doel een SPUK ingericht. Net als bij
andere regelingen voor gemeenten in combinatie met sport zal dit gebeuren op basis van het
indienen van de gemeentelijke begroting en een SISA verantwoording op basis van de jaarrekening.
Regeling amateursportverenigingen met eigen accommodatie
Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben
te maken met vaste lasten terwijl hun inkomsten dalen. Veel van deze verenigingen zijn te klein om
in aanmerking te komen voor de rijksbrede regelingen. Sportverenigingen met een eigen
accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20%, kunnen
aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging. In totaal is voor deze regeling € 20
miljoen beschikbaar en komen circa 7.500 verenigingen voor deze regeling in aanmerking.
Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen
Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona maatregelen in liquiditeitsproblemen
komen, komt een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. De
Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen
vaak niet in bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als
onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het
borgstellings-kapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd. Daarmee
is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de corona maatregelen kortlopend
krediet ter overbrugging nodig hebben.
Vervolg
De verschillende regelingen worden nu zo spoedig mogelijk uitgewerkt. Vereniging Sport en
Gemeenten is samen met NOC*NSF door het ministerie van VWS directie sport nauw betrokken bij
de inrichting van de regelingen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling daarvan.

Succes met opstarten of uitbreiden van uw plan en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Papendrecht
Team sport en bewegen
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