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Aan: College van B&W 
 Postbus 250 
 6440 AG Brunssum 
 

Afschrift aan: VVD-leden 
 Pers 
 
 

Brunssum,  04 januari 2021 
 
Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake kwijtschelding huur Brunssumse 
verenigingen  
 
Geacht college van B & W, 
 

Tijdens de begrotingsvergadering, d.d. 10 november 2020, heeft de VVD Brunssum, 
samen met de PvdA, het CDA en de SP, een motie (zie bijlage 1) ingediend om te 
onderzoeken of Brunssumse verenigingen die een huurcontract met de Gemeente 
Brunssum hebben, kwijtschelding van huurpenningen kunnen krijgen voor de periode 
maart t/m december 2020. Vandaag lazen wij dat buurgemeente Beekdaelen deze 
stap reeds genomen heeft. Inhoudend dat Sportverenigingen, gemeenschapshuizen 
en verenigingen uit Beekdaelen ook voor de laatste maanden van 2020 geen huur 
hoeven te betalen als zij gebruik maken van gemeentelijke accommodaties. Naar 
aanleiding daarvan kregen wij als VVD fractie Brunssum opnieuw meerdere signalen 
van (sport-)verenigingen in Brunssum dat ook zij snakken naar een dergelijke 
regeling.  
Wij vragen u daarom opnieuw, en versneld, te bekijken of ook de Gemeente 
Brunssum een dergelijke generieke kwijtschelding richting het verenigingsleven voor 
2020 kan realiseren. In een tijd van (dreigende) teruglopende sponsorinkomsten, 
leden en inkomsten vanuit activiteiten vindt de VVD Brunssum het essentieel dat ons 
maatschappelijk fundament zo snel als mogelijk duidelijkheid krijgt. Wij pleiten 
daarom nogmaals voor een volledige kwijtschelding van de huurinkomsten voor het 
jaar 2020 voor (sport-)verenigingen (en indien mogelijk ook gemeenschapshuizen).  
 

Gaarne ontvangen wij daarom antwoord op de volgende vragen: 
 
1. Bent u bereid versneld duidelijkheid te geven aan Brunssumse verenigingen en 

de volledige huurpenningen voor de periode maart t/m december 2020 kwijt te 
schelden? Zo ja, binnen welke termijn kunt u dit besluit dan formaliseren?  
 

2. Is het college bereid in gesprek te gaan met uitbaters van sportaccommodaties 
en te bezien of er additionele individuele regelingen getroffen moeten worden om 
het wegvallen van huurinkomsten 2020 te compenseren?  

 
3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de uitbaters van 

gemeenschapshuizen en ook met hen te bezien of er nog additionele individuele 
regelingen getroffen moeten worden voor het wegvallen van huurinkomsten 
2020?  
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4. In de overgenomen motie (zie bijlage 1) is afgesproken dat het college in Q1 een 

overzicht aan mogelijkheden voor 2021 te presenteren aan de Gemeenteraad. 
Gezien de ontwikkelingen in het kader van de verzwaarde lockdown na de 
begrotingsvergadering van november 2020 vindt de VVD Brunssum het echter 
belangrijk dat dit plan zo snel als mogelijk gepresenteerd wordt.  
Kan het college aangeven wanneer de gemeenteraad het plan uiterlijk mag 
verwachten?  

 
5. Is het college van Brunssum, in navolging op Beekdaelen, ook bereid 

commerciële partijen in aanmerking te laten komen voor uitstel van huur in 2020 
en 2021?  

 
Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet. Gezien de hoge nood bij 
sommige verenigingen hoopt de VVD Brunssum fractie dat u de reguliere artikel 43 
termijn zou kunnen verkorten.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

de VVD-fractie Brunssum 
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Bijlage 1 de motie d.d. 10 november 2020 
 

 


