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Reactie op uw advies compensatie coronavirus

Geachte heer Marselis,
Op 12 en 15 maart kondigde het kabinet verregaande maatregelen af om verdere verspreiding
van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen hadden en hebben
grote consequenties voor iedereen, ook voor sportverenigingen. Een van de maatregelen die
het kabinet nam was het sluiten van sportaccommodaties tot 7 april. Op 17 maart ontving ik
uw advies met betrekking tot de financiële gevolgen van het sluiten van de
sportaccommodaties voor de Leidse sportverenigingen. Inmiddels zijn we twee maanden
verder. In de tussentijd is een hoop gebeurd. Ik neem u mee in de ontwikkelingen in de
afgelopen periode. Tenslotte reageer ik op uw advies.
De samenleving draaiende houden
De eerste weken na afkondiging van de verregaande maatregelen door het Rijk was het zaak
om direct de noodzakelijke ondersteuning te bieden om de samenleving zoveel mogelijk
draaiende te houden. Denk daarbij aan de coördinatie van opvang van kinderen van ouders in
cruciale beroepen en de zorg aan kwetsbaren. Wij hebben de ondersteuningsmaatregelen, die
door het Rijk zijn afgekondigd en waar de gemeente voor verantwoordelijk is, opgepakt en
tegelijkertijd de dienstverlening aan onze inwoners zo goed mogelijk door laten gaan (van
geboorteaangifte en aangifte van overlijden tot aan afvalinzameling en reiniging). Van
bedrijven, cultuurinstellingen en andere maatschappelijke organisaties kreeg de gemeente
vragen over mogelijke financiële regelingen, zo ook van sportclubs.
Waardering voor de sportclubs
Op 14 april is een brief gestuurd naar alle Leidse sportclubs om hen een hart onder de riem te
steken en te informeren over landelijke en lokale steunmaatregelen. Net als in die brief wil ik
nogmaals veel waardering uitspreken voor de wijze waarop de Leidse verenigingsbestuurders
in deze onzekere periode verantwoordelijkheid hebben genomen. Daar voeg ik graag aan toe
dat dat ook geldt voor de organisatiekracht om in een heel kort tijdsbestek na de
persconferenties van minister-president Rutte de club weer op te starten en de trainingen te
hervatten.
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Hoe om te gaan met huur sportaccommodaties?
Zoals gezegd heeft het college vanuit diverse geledingen uit de stad de oproep ontvangen
voor financiële steun. In april is gekozen om snel de eerste zorg te verlichten door de
facturering van het gebruik van sportaccommodaties op te schorten tot nader order.
Inmiddels is duidelijk geworden dat het kabinet, aanvullend op eerdere maatregelen om
organisaties – waaronder sportclubs – te helpen, 110 miljoen euro beschikbaar stelt om
sportverenigingen te ondersteunen. 90 miljoen euro daarvan is bedoeld voor het kwijtschelden
van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties voor de maanden maart, april en mei. Dit
is natuurlijk goed nieuws. Ik heb de Leidse sportverenigingen hiervan diezelfde dag nog op de
hoogte gebracht. Het ministerie van VWS werkt hier momenteel een regeling voor uit.
Deze toezegging van de minister van Sport betekent dat de huur voor het gebruik van de
sportaccommodaties die sportverenigingen aan de gemeente zouden moeten betalen voor
deze volledige periode (maart, april en mei) kwijt wordt gescholden. Dit ondanks dat clubs de
eerste twee weken van maart gewoon gebruik hebben gemaakt van de sportaccommodaties
en dat per 29 april ook weer beperkt kunnen.
Voor de periode vanaf 1 juni brengt de gemeente weer reguliere huur voor het gebruik van
sportaccommodaties in rekening. De gemeente gaat daarbij uit van daadwerkelijk gebruik en
hanteert hierbij de vastgestelde tarieven. Uren die clubs aan het begin van het jaar wel
hebben gereserveerd, maar nu niet wensen af te nemen, brengen wij niet in rekening. De
(meeste) natuurgrasvelden kunnen niet gebruikt worden. Op verzoek van clubs voeren we
daar vervroegd onderhoud aan uit. Deze worden dus niet gefactureerd. De gemeente hanteert
het vastgestelde tarief ondanks dat niet van alle faciliteiten (zoals de kleedkamers) gebruik
kan worden gemaakt. Daar tegenover bieden we de clubs de mogelijkheid om vanaf 1 juli tot
en met 17 juli (de zomervakantie) kosteloos gebruik te maken van de kunstgrasvelden - waar
mogelijk in verband met onderhoud. Dit geldt voor de buitensporten waarvan het seizoen
normaliter in juni eindigt.
Samen sterker - platform sport
In de eerste week van april heb ik het initiatief genomen om samen met de LSF en Topsport
Leiden de handen ineen te slaan. Met elkaar hebben we een platform opgericht om
verenigingen te ondersteunen in deze moeilijke tijd. We voorzien clubs van de meest actuele
informatie op www.leiden.nl/sport/corona, we hebben clubs geïnformeerd over de protocollen
om hun jeugdleden (per 29 april) en 18+ leden (per 11 mei) verantwoord te kunnen laten
sporten en bewegen en we bekijken welke ruimte beschikbaar is op de sportvelden zodat ook
binnensportverenigingen en andere sportaanbieders eventuele onbenutte ruimte kunnen
gebruiken. We voeren in kleine groepen digitale gesprekken met verenigingsbestuurders om
op te halen hoe clubs deze moeilijke tijd doorkomen en inventariseren de behoefte aan
verdere ondersteuning. Om deze behoefte breed op te halen hebben we een questionnaire
uitgedaan richting alle clubs. We hebben een Facebookpagina Sportstad Leiden ingericht
waar clubs initiatieven en ervaringen met elkaar kunnen delen. Zo leren clubs ook van elkaar.
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Terug naar het advies
De LSF heeft de gemeente verzocht om coulance in acht te nemen ten aanzien van financiële
problemen waar sportverenigingen mogelijk mee te maken krijgen. U heeft ons geadviseerd
om:
1. sportverenigingen vrij te stellen van de huurkosten zolang als de sportparken gesloten
blijven;
2. sportverenigingen meer tijd te geven om hun betalingsverplichtingen te voldoen als zij
door gederfde inkomsten in betalingsproblemen komen en om ondersteuning te
bieden als sportverenigingen die betalingsproblemen niet zelf kunnen oplossen;
3. coulant te zijn richting sportverenigingen die reeds een betalingsregeling hebben door
betalingstermijnen te verschuiven.
Met betrekking tot het eerste punt kan ik uw lijn opvolgen. Er vindt kwijtschelding van de huur
van de maanden maart, april en mei plaats. Ten aanzien van de punten 2 en 3 geldt dat
sportverenigingen die kunnen aantonen dat zij financieel in de knel komen door
inkomstenverlies als gevolg van de tijdelijke sluiting van de sportaccommodaties, zich kunnen
wenden tot team Sportaccommodaties van de gemeente Leiden. Per sportvereniging gaan wij
op zoek naar een passende oplossing, zoals gebruikelijk. Dit geldt ook voor sportverenigingen
waarmee wij reeds een betalingsregeling hebben. Als het hen niet lukt om zich aan de
betalingsregeling te houden door inkomstenverlies als gevolg van de tijdelijke sluiting van de
sportaccommodaties, treden we met hen in overleg om een passende oplossing te zoeken.
Meer dan alleen financiële ondersteuning
Verenigingen zijn niet alleen geholpen met financiële ondersteuning. Uit de gesprekken die
het platform voert met verenigingsbestuurders komt naar voren dat clubs zich zorgen maken
over het verlies van leden. De komende weken bouwen we aan een campagne die appelleert
aan de waarden van sportverenigingen, die Leidenaars oproept om vol te houden, fit te blijven
en hun club te blijven steunen. In het platform staan we schouder aan schouder en werken we
er hard aan om de Leidse clubs door deze moeilijke tijd te loodsen.
Met sportieve groet,

P. Dirkse

