Vragen D66 inzake tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en
overige maatschappelijke instellingen
T.a.v. de commissie Samenleving van 12 mei 2020 over het raadsbesluit tijdelijke
overbruggingsregeling liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en overige maatschappelijke instellingen
heeft D66 de navolgende vragen gesteld:
1. Voor wie gaat de regeling gelden?
Antwoord: de regeling gaat gelden voor sportverenigingen, culturele instellingen en overige
maatschappelijke organisaties. Enkele voorbeelden daarvan zijn RCH Voetbal, Stichting
podium programmering, Heemsteedse kunstkring, maar ook scouting bijvoorbeeld.
2. Welke voorwaarden?
Antwoord: er moet in eerste instantie sprake zijn van continuïteit- en liquiditeitsproblemen
welke corona gerelateerd zijn. Daarnaast zal worden bekeken of er gebruik is gemaakt van
diverse landelijke regelingen van het Rijk of, bij sport bijvoorbeeld, van regelingen van
landelijke koepels (voorbeeld KNVB). Naast deze voorwaarden staan er nog andere
voorwaarden in het raadsvoorstel genoemd, zoals 1) is de betreffende instelling in Heemstede
gevestigd en/of alleen in Heemstede actief en 2) of er maatregelen zijn genomen om kosten te
minimaliseren en inkomsten zoveel als mogelijk te behouden.
Na vaststelling van dit kader door de raad zal het college nadere uitvoeringsregels opstellen
voor deze overbruggingsregeling.
3. Welke keuzes worden gemaakt als de pot wordt overvraagd?
Antwoord: in eerste instantie wordt uitgegaan van urgentie. Het zogenaamde ‘first in, first out’.
Mocht het budget overvraagd worden dan komt het college terug bij de raad. Om die reden
wordt de raad ook gevraagd een plafond in te stellen van € 175.000.
4. De partijen die nu worden genoemd hebben allemaal een relatie met de gemeente
(huurders) is het niet transparanter dat wij dergelijke partijen de huur voor een
bepaalde tijd kwijtschelden?
Antwoord: Voor diverse sportverenigingen gaat dit inderdaad gelden in navolging van de
aangekondigde landelijk regeling. Hoe deze regeling exact uitwerkt is in de loop van 2020
echter pas duidelijk. Overigens is bijvoorbeeld bij HBC Voetbal geen sprake van een
verhuurder/huurder relatie met de gemeente. Daarnaast zijn er ook ander organisaties,
bijvoorbeeld diverse culturele instellingen, waarbij niet de huur maar andere doorlopende
kosten (administratiekosten, gemaakte PR kosten) of verlies aan inkomsten (geen
kaartverkoop) een rol spelen waardoor zij in continuïteit- en liquiditeitsproblemen kunnen
komen. Daar is deze overbruggingsregeling ook voor bedoeld.

