Motie

Reg.nr. M. 22.1
Agendapunt: Vreemd aan de agenda
Onderwerp: compensatie gemiste inkomsten kleine sportverenigingen uit coronafonds
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 16 december 2020, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
-

-

-

sportverenigingen veel inkomsten hebben gemist door de corona en hierdoor in de financiële problemen zijn gekomen;
reserves hebben moeten aanspreken om de vaste kosten, zoals huur, gas, water, licht, eventuele rentes op leningen
etc., te kunnen betalen;
sportverenigingen en ondernemers in de sport onder bepaalde voorwaarden een beroep hebben kunnen doen op het
Noodloket van Ministerie van Economische Zaken voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,--. Zie link
https://stichtsevecht.nl/nieuws/1183/financiele-tegemoetkoming-voor-sportaanbieders;
een van de voorwaarden was een eigen fysieke locatie zoals bv een sportkantine en de verwachte omzetdaling ten
minste € 4.000,-- moest zijn in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, net als de te verwachten vaste lasten in
dezelfde periode;
de grotere clubs in onze gemeente inderdaad gebruik hebben kunnen maken van deze regeling omdat zij aan de
voorwaarde van het bedrag van het omzetverlies konden voldoen, de kleinere clubs helaas niet;
de kleinere sportclubs in de basis de zelfde vaste lasten hebben maar, naar Erato, minder leden en daardoor ook
minder inkomsten;

overwegende dat:
•
•
•
•

de kleinere sportclubs door de gestelde voorwaarden geen aanspraak konden maken op het Noodloket van het
Ministerie van Economische Zaken voor een eenmalige subsidie om gemiste inkomsten te kunnen compenseren;
de kleinere sportverenigingen naar Erato dezelfde vaste lasten hebben dan de grotere sportclubs;
het Rijk middels de mei en septembercirculaire een extra bedrag heeft overgemaakt naar de gemeenten om de kosten
door de financiële gevolgen van de corona te kunnen bekostigen;
de Gemeenteraad heeft besloten om hiervoor een coronafonds aan te leggen waar inmiddels € 2 miljoen is ingelegd;

van mening dat:
• hieruit ook sportverenigingen een tegemoetkoming voor de gemiste inkomsten mogen ontvangen daar sportvereniging
een sociale en maatschappelijk functie vervullen;
• met de slogan ‘Iedereen is gelijk’ redelijkerwijs de kleine sportverenigingen hiervoor in aanmerking moeten kunnen
komen;

draagt het college op:
1.
2.

een inventarisatie te maken welke kleine sportclubs in Stichtse Vecht hiervoor in aanmerking komen;
de kleinere sportverenigingen naar Erato van het subsidiebedrag van € 4.000.- waar de grotere sportclubs aan konden
voldoen van gemiste inkomsten door de corona te compenseren en hiervoor als dekking het ingestelde coronafonds
voor te gebruiken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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