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Beste mevrouw Beekman, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over steun voor sportclubs. 
 
De vragen zijn door het college als volgt beantwoord: 
 
Vraag 1 
In hoeverre heeft het college reeds gehoord over inkomstenverlies bij sportclubs in Stichtse Vecht 
door verlies van kantine-inkomsten, of door andere problemen gerelateerd aan de 
coronamaatregelen? 
 
Antwoord 1 
Enkele sportverenigingen hebben zich gemeld bij de gemeente. Zij geven aan dat de afgelopen 
maanden de inkomsten van de kantine sterk zijn terug gelopen.  
 
Vraag 2 
Heeft het college zicht op hoe groot de financiële impact is van het verlies van kantine-inkomsten, 
door de coronamaatregelen, bij sportclubs in Stichtse Vecht?  
 
Antwoord 2 
Er is geen zicht op hoe groot de financiële impact is van verlies van kantine-inkomsten bij sportclubs 
in Stichtse Vecht. 
 
Vraag 3 
Is de gemeente bereid sportverenigingen financieel tegemoet te komen tot de situatie weer is 
genormaliseerd? Door bijvoorbeeld het tijdelijk niet in rekening brengen van bepaalde kosten zoals 
huur? Zo ja, hoe gaat u dit de sportverenigingen in Stichtse Vecht kenbaar maken? Zo nee, waarom 
niet? 
 
Antwoord 3 
Er is een besluit genomen om het innen van de huur op te schorten. Dit is via de website van 
gemeente Stichtse Vecht kenbaar gemaakt. 
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Vraag 4 
Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente treffen om sportclubs te helpen of te 
ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke (crisis)situatie?  
  
Antwoord 4 
We houden regelmatig bijeenkomsten via het digitaal sportcafé. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen 
sportverenigingen rechtstreeks vragen stellen aan medewerkers sport.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 
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Uw gegevens

Geslacht * vrouw

Voorletters * JA

Achternaam * Beekman

E-mailadres * rianne.beekman@gmail.com

Fractie * VVD

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Steun voor sportclubs 

Inleiding * Sinds half maart 2020 zijn er aanvullende coronamaatregelen vanuit de 
Rijksoverheid genomen, waardoor sportclubs en eet-en 
drinkgelegenheden hun deuren hebben moeten sluiten, ook in Stichtse 
Vecht. 

Recent zijn de maatregelen met betrekking tot sporten versoepeld en is 
sporten in de buitenlucht weer toegestaan, mits gestelde voorwaarden 
voor buitensport in acht worden genomen. Sportkantines blijven echter 
vooralsnog gesloten. Deze mogen, als het coronavirus onder controle 
blijft, waarschijnlijk per 1 september weer open. 

Dit betekent dat bij de sportclubs de kantine nu al twee maanden op slot 
zit en er geen kantine-inkomsten zijn. Naar verwachting zal dit de 
komende 4 maanden zo blijven. 

Het belang van kantine-inkomsten verschilt per sportclub, maar kan zeker 
een aanmerkelijk deel van de totale inkomsten van een sportclub beslaan. 

Als lokale VVD vinden we dat we het belang van kantine-inkomsten voor 
een sportclub niet moeten onderschatten en het is daarom belangrijk om 
te kijken wat we nu op lokaal niveau voor onze sportverenigingen kunnen 
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betekenen.

Vragen

Vraag 1 * In hoeverre heeft het college reeds gehoord over inkomstenverlies bij 
sportclubs in Stichtse Vecht door verlies van kantine-inkomsten, of door 
andere problemen gerelateerd aan de coronamaatregelen? 

Vraag 2 * Heeft het college zicht op hoe groot de financiële impact is van het verlies 
van kantine-inkomsten, door de coronamaatregelen, bij sportclubs in 
Stichtse Vecht?

Vraag 3 * Is de gemeente bereid sportverenigingen financieel tegemoet te komen tot 
de situatie weer is genormaliseerd? Door bijvoorbeeld het tijdelijk niet in 
rekening brengen van bepaalde kosten zoals huur? Zo ja, hoe gaat u dit 
de sportverenigingen in Stichtse Vecht kenbaar maken? Zo nee, waarom 
niet?

Vraag 4 * Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente treffen om sportclubs 
te helpen of te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke 
(crisis)situatie?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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