Motie kwijtschelding huur sportverenigingen
De Raad van Heerlen, in vergadering bijeen op 4 en 5 november2020,
overwegende:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

dat sportverenigingen het de laatste jaren sowieso al moeilijk hebben om hun begroting sluitend te krijgen;
dat deze t.g.v. de Corona-pandemie extra getroffen zijn t.g.v. gedwongen sluiting van hun kantine en het
stilleggen van de competities en trainingen, waardoor voor hen belangrijke horeca-inkomsten wegvallen;
dat deze daardoor dit jaar geen of nauwelijks gebruik hebben kunnen maken van hun velden en
accommodatie;
dat zij kwijtschelding van de huur gekregen hebben van de gemeente voor de periode maart t/m mei dit jaar;
dat zij echter nu wel een factuur hebben gekregen voor de periode juni t/m augustus, te betalen uiterlijk voor
14 november as
dat nu weer derving van inkomsten aan de orde is t.g.v. het wederom moeten sluiten van de kantine en het
stilleggen van de competities en trainingen;
dat de Corona-crisis weliswaar tot extra uitgaven en exploitatiekosten voor de gemeente geleid heeft, voor
een bedrag van maar liefst van ongeveer € 4,5 miljoen, naar stand van zaken op 1 oktober jl.;
dat echter de gemeente t.g.v. de diverse steunpakketten van de Rijksoverheid en de toezegging dat extra
kosten vergoed zullen worden, naar het zich op 1 oktober jl. liet aanzien, een op dat moment positief saldo
van € 1,6 miljoen aan de Corona-crisis vooralsnog lijkt over te houden, aangezien de Rijksontvangsten € 6,1
miljoen bedragen;
dat eventuele kwijtschelding van huur van sportverenigingen onder de garanties van de Rijksoverheid in dezen
valt;
dat immers in kolom 5 uit de coronaboekhouding ,dit zijn uitgaven die voor de rekening van de gemeente
komen, er nauwelijks bedragen genoemd zijn m.b.t. sport (€ 2000,-), naar stand van zaken op 1 oktober jl.,

is van mening dat:
het invorderen van de huur van sportverenigingen ten tijde van de Coronapandemie onwenselijk is
en roept het College van B&W op:
de sportverenigingen financieel tegemoet en af te zien van inning van huur ten tijde van de Corona-pandemie en
de sportverenigingen deze kwijt te schelden gedurende deze periode,
en gaat over tot de orde van de dag.
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