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Verzoek tot kwijtschelding veld- en zaalhuur juni 2020 t/m juni 2021

18-01-2021
Uw kenmerk

Bijlage Geacht bestuur,

Op 18 januari 2021 heeft u een brief gestuurd naar de gemeente. In deze 
brief verzoekt u het college tot kwijtschelding van veld- en zaalhuur voor de 
periode juni 2020 tot en met juni 2021. Uw brief is bij ons geregistreerd 
onder zaaknummer 4468689. Met deze brief reageren wij op uw verzoek.

Algemeen
Allereerst willen wij onze dank en waardering uitspreken voor de Delftse 
sportverenigingen en haar vrijwilligers. Mede dankzij de Delftse 
sportverenigingen kunnen veel Delftenaren ook tijdens Covid-19 veilig 
blijven sporten en bewegen. Een behoorlijke uitdaging en dit vraagt veel van 
sportverenigingen en haar vrijwilligers. 

Uw verzoek
Namens 86 sportverenigingen die aangesloten zijn bij de Sportraad van 
Delft pleit u voor kwijtschelding van veld- en zaalhuur juni 2020 tot en met 
juni 2021. U geeft aan dat door de geldende maatregelen 
sportaccommodaties, die direct of indirect van de gemeenten worden 
gehuurd, niet of niet maximaal kunnen worden benut. Daarbij geeft u aan 
dat een tal van factoren, zoals sponsorinkomsten en kantine opbrengsten 
diffuus zijn. 

Het kwijtschelden van veld- en zaalhuur voor de periode juni 2020 t/m juni 
2021 helpt verenigingen om dit jaar en aankomend jaar financieel beter 
door te komen. Hierdoor houden verenigingen nog een buffer over om ook 
na de coronatijd ‘sport’ aan te blijven bieden. U doet daarvoor ook een 
beroep op andere partijen en fondsen/subsidies. 

Ondersteuning tot dusver
De gemeente begrijpt dat sportverenigingen door Covid-19 veel uitdagingen 
ondervinden. En dat de continuïteit van het sport- en beweegaanbod van 
sportverenigingen door een langdurige crisis onder druk kan komen te 
staan.
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In dat kader ondersteunt de gemeente op diverse wijzen de sport:
- Volledige kwijtschelding van veld- en zaalhuur voor de periode maart 

tot en met mei 2020;
- De zaalhuur van gemeentelijke binnensportaccommodaties is direct 

stopgezet bij de start van de tweede lockdown (15 december 2020). 
Dit is mogelijk doordat de binnensportvoorzieningen achteraf op 
basis van gereserveerde uren worden gefactureerd;

- Verlenging van de subsidie coronamaatregelen maatschappelijke 
organisaties. De gemeente wil met deze subsidieregeling 
voorkomen dat maatschappelijke organisatie failliet gaan of in 
ernstige financiële problemen komen, zodat zij tijdens en na de 
corona-crisis hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren. De subsidie 
liep initieel tot eind 2020, maar is onlangs verlengd tot 15 juli 2021.

Hoe nu verder?
Het is onbekend hoe het virus zich verder ontwikkelt. De gevolgen hiervan 
raken ieder aspect van de samenleving, waaronder de sport. De gemeente 
moet dan ook breder bekijken wat de gevolgen van een eventuele 
verlenging van de lockdown of andere beperkende maatregelen zijn voor 
gehele Delftse samenleving. 

Dit betekent dat de gemeente niet op voorhand voor de gehele sport 
maatregelen kan treffen. In lijn met het door het college vastgestelde 
“handelingsperspectief voor verzoeken om steun” kan de gemeente in 
individuele gevallen mogelijk ondersteuning bieden. Dit betekent dat 
verenigingen die in een financieel nijpende situatie komen, een beroep 
kunnen doen op de subsidie coronamaatregelen maatschappelijke 
organisaties. Via de sportraad is hierover onlangs informatie verspreid.

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19
Het rijk heeft per 9 maart 2021 de regeling Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties Covid-19 (hierna: TVS) opengesteld voor het vierde 
kwartaal van 2020. Het college heeft in dat kader besloten voor deze 
periode af te wijken van het “handelingsperspectief voor verzoeken om 
steun” en proactief gebruik te maken van de TVS-regeling voor Q4. Het is 
voor de gemeente financieel niet haalbaar de huur voor de periode juni 
2020 tot en met juni 2021 in zijn geheel kwijt te schelden.

De TVS-regeling maakt het onderscheid tussen gebruiksgebonden huur en 
niet-gebruiksgebonden huur:

 Gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die 
verschuldigd is per uur of dagdeel dat de accommodatie wordt 
gebruikt. In dit geval mag 100% van de kwijtgescholden huursom 
worden aangevraagd.

 Niet-gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie 
die periodiek verschuldigd is, ongeacht of de accommodatie 
daadwerkelijk gebruikt wordt. In dit geval wordt maximaal 45% van 
de door de amateursportorganisatie verschuldigde huursom in het 
vierde kwartaal van 2020 tegemoetgekomen. In deze gevallen wordt 
namelijk deels wel en deels niet gesport, maar is het niet duidelijk 
aan te wijzen hoeveel uur de accommodatie wel of niet wordt 
gebruikt.
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De gebruiksgebonden huur betreft de binnensport. Voor deze huur staat het 
rijk toe dat 100% van de kwijtgescholden huursom aan kan worden 
gevraagd. In dat kader heeft de gemeente de huur van gemeentelijke 
binnensportaccommodaties vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 
2020 kwijtgescholden.

De niet-gebruiksgebonden huur betreft de buitensport. Hiervan wordt 
maximaal 45% van de door de amateursportorganisatie verschuldigde 
huursom in het vierde kwartaal van 2020 tegemoetgekomen. In dat kader 
heeft de gemeente de huur van gemeentelijke buitensportaccommodaties 
vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december voor 45% kwijtgescholden. 

Beheer- en exploitatie stichtingen, zoals bijvoorbeeld van sporthallen, tennis 
of hockey, kunnen zelf aanspraak maken op deze regeling. Voor meer 
informatie hierover verwijzen we graag naar de website van de rijksoverheid 
(https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-
sportaccommodaties-covid-19).

Voor de TVS wordt gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector 
voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. De gemeente is in afwachting 
van de voorwaarden van deze regelingen en bekijkt vervolgens of zij hier 
gebruik van maakt. Dit betekent dat er over het eerste en tweede kwartaal 
2021 eveneens huur kwijtgescholden kan worden.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (Q4 2020)
Naast de TVS-regeling heeft de rijksoverheid ook de Tegemoetkoming 
amateursportorganisaties (TASO) voor Q4 2020 vervolgd. De TASO-
regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% 
omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 
31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden, verwijzen wij 
graag naar de website van de rijksoverheid (https://www.dus-
i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19). Het Rijk werkt aan 
aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede 
kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt.

Vragen?
Neemt u dan contact op met Patrick Adriaanse (padriaanse@delft.nl) of 
Paula Boom (pboom@delft.nl). 

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
mailto:padriaanse@delft.nl
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Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,
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