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Geachte leden van de VVD-ffactie,

U gaf aan: “
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 ffactie Brunssum opnieuw meerdere
signalen van (sport-)verenigingen in Brunssum dat ook zij snakken naar een dergelijke regeling.

f

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)”.

In antwoord op uw vragen, berichten wij u als volgt.

Vraag 1.
Bent u bereid versneld duidelijkheid te geven aan Brunssumse verenigingen en de volledige
Parkstad Limburg huurpenningen voor de periode maart t/m december 2020 kwijt te schelden? Zo ja, binnen welke

termijn kunt u dit besluit dan formaliseren?
Antwoord:
Het college heeft in haar vergadering van 9 februari j 1. besloten de huur voor gemeentelijke
panden voor verenigingen kwijt te schelden voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31
december 2020. Dit besluit wordt momenteel uitgevoerd.

Vraag 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?
Antwoord:
Het college heeft in haar vergadering van 2 februari jl. besloten:
•
dat alle verenigingen en stichtingen die voor het jaar 2020 een reguliere
waarderingssubsidie hebben ontvangen, de subsidie mogen behouden.
•
dat alle verenigingen en stichtingen die voor het jaar 2020 een reguliere
waarderingssubsidie hebben ontvangen, een bedrag krijgen van 10% extra als steun voor
mogelijk verlies aan inkomsten door de coronamaatregelen;
Dat betekent dat huurders van sportaccommodaties (verenigingen e.d.) die gelieerd zijn aan de
gemeente op deze wijze compensatie ontvangen voor wegvallende inkomsten. Uitbaters van
commerciële sportaccommodaties (sportscholen e.d.) komen in aanmerking voor compensatie van
rijkswege.

Vraag 3.
Is het college bereid om in gesprek te gaan met de uitbaters van gemeenschapshuizen en en ook
met hen te bezien of er nog additionele individuele regelingen getroffen moeten worden voor het
wegvallen van huurinkomsten 2020?
Antwoord:
In de afgelopen periode (sinds ingangsdatum huidige lockdown d.d. 15 oktober 2020) hebben zich
verschillende ondernemingen bij de gemeente gemeld die een beroep doen op het Corona
Noodfonds. Een deel daarvan komt weliswaar in aanmerking voor gedeeltelijke compensatie van
rijkswege, maar komt vanwege de hoogte van de vaste lasten toch in financiële problemen omdat
ook de financiële reserves zijn uitgeput. De rijksuitkering is anders gezegd niet toereikend om de
financiële exploitatie draaiend te houden.
Het gaat in alle gevallen om sociaal-maatschappelijke instellingen die qua bedrijfsactiviteiten
gerelateerd zijn aan de Brunssumse verenigingen zoals verenigingsgebouwen,
gemeenschapshuizen, en maatschappelijke locaties. Los van de commerciële exploitatie zijn met
deze instellingen ook sociaal-maatschappelijke belangen gediend in de gemeente Brunssum. Denk
hierbij aan gebruik van de ruimtes door verenigingen op het gebied van dans, zang, sociale,
culturele en maatschappelijke activiteiten. Het voortbestaan van deze instellingen is dan ook van
belang voor een brede doelgroep van inwoners en verenigingen. Het gemeentebestuur heeft eerder
laten blijken dat verenigingen niet de dupe mogen worden van Covid-19.
Het college heeft in haar vergadering van 9 maart jl. het besluit genomen om de binnengekomen
aanvragen In het kader van het corona noodfonds, op grond van de individuele beoordeling van de
aanvraag, én gelet op het culturele en maatschappelijke belang, op te pakken.

Vraag 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?
Antwoord:
Op 23 februari jl. heeft uw raad besloten tot verlenging van de werking van het Corona Noodfonds

tot 1-1-2022. Op 23 maart a.s. zal een informatiebijeenkomst plaatsvinden waarin raad en college
met elkaar in gesprek gaan over de bestaande kaders, eventuele bijstelling daarvan en mogelijke
nieuwe kaders voor dit fonds.

Vraag 5.
Is het college van Brunssuin, in navolging op Beekdaelen, ook bereid commerciële partijen in
aanmerking te laten komen voor uitstel van huur in 2020 en 2021 ?
Antwoord:
Zie antwoorden onder 3 en 4: het college heeft inmiddels ook aanvragen van instellingen
gehonoreerd die een commerciële exploitatie draaien en niet direct gelieerd zijn aan de gemeente,
gelet op het culturele en maatschappelijke belang. Daarnaast is het een uitgelezen moment om op
23 maart een en ander tussen raad en college verder te bespreken.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

ethouders van Brunssum,

