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Artikel 40 vragen Tegemoetkoming 
Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

onderwerp
VERZONDEN 0 9 MUI 2022

Geachte heer Huisman ,

Op 21 februari 2022 heeft u schríftelijk vragen gesteld over de TVS - de 
tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties - en wel specifiek over de 
regeling voor het tweede kwartaal van 2021.

Hieronder vindt u een korte inleiding op het thema TVS. Daarna 
beantwoorden wij uw vragen; met steeds het antwoord direct na de vraag.

Inleiding
De TVS-regeling is ingesteld door de Rijksoverheid om de gedwongen sluiting van 
sportaccommodaties als gevolg van coronamaatregelen op te kunnen vangen. De 
regeling is een tegemoetkoming aan verhuurders, die hier aanspraak op kunnen 
maken wanneer zij daadwerkelijk (veld)huur hebben kwijtgescholden en daarmee 
huurinkomsten derven. De regeling kan niet direct door huurders worden 
aangevraagd; alleen door de (gemeente als) verhuurder. Om hiervoor in 
aanmerking te kunnen komen, moeten huren door de gemeente zijn kwijt
gescholden en dienen huurders te voldoen aan de definitie 'amateursportclubs', 
zoals in de regeling is aangemerkt.
De regeling kent geen omgekeerde werking: huurders kunnen geen aanspraak 
maken op kwijtschelding van huur op basis van de TVS-regeling.
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Beantwoording van uw vragen:

1.
Is in het geval van de TVS kwartaal 2 2021 regeling het zo dat uitsluitend de 
betrokken ambtenaren de beslissing nemen om wel of geen aanvraag in te dienen 
of gaat dat altijd in overleg met de verantwoordelijk wethouder?

Antwoord:
De TVS voor het tweede kwartaal van 2021 is niet aangevraagd door interne 
miscommunicatie. Er is in die zin geen sprake geweest van een ambtelijke of 
bestuurlijke beslissing.

2.
Is de ambtelijke inschatting om geen TVS Q2 2021 regeling aan te vragen gemaakt 
in overleg met de betrokken verenigingen, stichtingen etc.?

o Zo nee, waarom niet?
o Zo ja, graag ontvangen wij de gespreksverslagen.

Antwoord:
Zoals ook onder vraag 1 is beantwoord is er geen sprake geweest van een actieve 
beslissing om de TVS niet aan te vragen, maar is deze handeling door 
miscommunicatie blijven liggen. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden met 
huurders van sportaccommodaties. De TVS is dan ook bedoeld als compensatie 
naar de gemeente (als verhuurder) om huurderving op te kunnen vangen. Het 
bestaan van de regeling betekent niet dat huurders automatisch aanspraak 
kunnen maken op kwijtschelding van (veld)huur.

3.
D66 ontvangt diverse berichten dat er vanuit de ambtenaren wordt aangegeven 
dat men is vergeten de TVS kwartaal 2 2021 regeling op tijd aan te vragen. Uit de 
eerdere beantwoording vanuit het college wordt een ander beeld geschetst. Is het 
nu vergeten of is het een ambtelijke inschatting geweest? En waarom wordt er 
vanuit ambtenaren dan gecommuniceerd dat het vergeten zou zijn?

Antwoord:
Wij verwijzen hiervoor naar de beantwoording van vraag 2.

4.
In de vorige beantwoording door D66 gesteld wordt er gesproken over een 
generieke corona-compensatiesubsidie. Kan er worden aangegeven of dit een 
subsidie vanuit het Rijk is of vanuit de gemeente? Kan daarbij ook worden 
aangegeven wat de status hiervan is en of de betrokken verenigingen, stichtingen 
etc. hiervan al op de hoogte zijn gebracht?

Antwoord:
De subsidie waar u naar informeert betreft de subsidieregeling Corona- 
ondersteuning maatschappelijk veld gemeente Steenbergen, zoals deze is vastgesteld 
op 23 maart 2021. Subsidieontvangers uit het maatschappelijk veld konden 
daarmee enerzijds een bedrag aanvragen in het kader van de
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compensatiesubsidie en anderzijds een plan indienen voor een initiatiefsubsidie. 
Voor de initiatiefsubsidie heeft de gemeenteraad een subsidieplafond van 
C 40.000 vastgesteld op 28 april 2021. In het daarvoor opgestelde raadsvoorstel 
RD2100083 (documentnummer 2114479 in de bijlagen) is destijds een overzicht 
beschikbaar gesteld van de middelen die hiervoor vanuit het Rijk en vanuit het 
Coronasteunfonds zijn ingezet.
Verenigingen en stichtingen uit het maatschappelijk veld zijn destijds zowel per 
mail als via de gemeentelijke website en sociale kanalen geïnformeerd over de 
regeling. De indieningstermijn voor beide subsidievormen is inmiddels verstreken.

5.
Is het college het met D66 eens dat als de overheid een regeling nodig acht en 
introduceert zoals de TVS kwartaal 2 2021 regeling dat de gemeente Steenbergen 
hier ten aller tijde een beroep op dient te doen? Dit om juist de verenigingen, 
stichtingen etc. maximaal te kunnen ondersteunen.

Antwoord:
Wij zijn als gemeente blij met alle steunmaatregelen vanuit het Rijk en maken hier 
graag zoveel mogelijk gebruik van. Helaas is dat in deze situatie niet gelukt.
Dit neemt niet weg dat het college een rijk verenigingsleven belangrijk vindt voor 
de leefbaarheid in onze kernen. In de afgelopen twee jaar hebben we dan ook 
verschillende steunmaatregelen geboden aan het maatschappelijk veld in 
Steenbergen; ongeacht de compensatie die daar tegenover stond of staat vanuit 
het Rijk.
U heeft in de afgelopen twee jaar regelmatig overzichten van ons ontvangen van 
ingezette steunmaatregelen, zoals:
» Huurders van gemeentelijke accommodaties hebben in 2020 en het eerste 

kwartaal van 2021 huurcompensatie ontvangen (bijlagedocumentnummer 
2205394).

« Daarnaast hebben subsidieontvangers uit het maatschappelijk veld in 2021 
gebruik kunnen maken van de generieke subsidieregeling Corona- 
ondersteuning maatschappelijk veld gemeente Steenbergen. Hiermee konden zij 
aanspraak maken op een bedrag van maximaal C 2000,- compensatiesubsidie 
per organisatie en daarnaast een plan indienen voor een initiatiefsubsidie.

Tot slot heeft het college gedurende de afgelopen twee jaar steeds herhaald dat 
clubs en verenigingen in (financiële) nood zich altijd konden melden bij de 
gemeente. Met financiële gegevens open op tafel kan dan worden gekeken 
waarmee een organisatie geholpen is. Dit aanbod blijft uiteraard geldig.

6.
Kan het college zich voorstellen dat als sportbonden en overkoepelende 
organisaties inclusief het Rijk vanuit eigen communicatie communiceren dat dit 
soort regelingen bestaan, dat er dan een beeld bij verenigingen, stichtingen etc. 
heerst dat de gemeente Steenbergen hier ook zeker gebruik van gaat maken? Ook 
omdat de gemeente Steenbergen op een eerder moment in de coronacrisis wel 
gebruik heeft gemaakt van de TVS 1 -regeling? Waarom is TVS 2 nu niet 
aangevraagd?

Antwoord:
De TVS-regeling is nadrukkelijk een regeling om verhuurders te compenseren voor
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gederfde huurinkomsten, wanneer deze accommodatie vanwege de 
coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. In 
het eerste kwartaal van 2021 is op de valreep nog gebruik van gemaakt van de 
TVS-regeling door gemeente Steenbergen. Dit naar rato van kwijtgescholden huur 
aan sportclubs en verenigingen. In het tweede kwartaal van 2021 is dit niet 
gedaan; door miscommunicatie is deze handeling als gezegd blijven liggen. 
Daarnaast zijn accommodaties in het tweede kwartaal van 2021 (gedeeltelijk) 
beschikbaar geweest voor trainen onder beperkingen.

7.
Is het college voornemens om de eventuele niet aangevraagde TVS-regelingen 
alsnog toe te passen en dus alsnog de betrokken verenigingen, stichtingen etc. 
vanuit het gemeentelijke corona steunfonds, voor de geleden schade, met een 
tegemoetkoming te compenseren?

Antwoord;
De TVS is bedoeld om gederfde huurinkomsten voor de gemeente te 
compenseren, wanneer de accommodatie(s) vanwege coronamaatregelen niet 
gebruikt konden worden door amateursportorganisaties. In het tweede kwartaal 
van 2021 heeft de samenleving weliswaar te maken gehad met beperkingen in het 
sociale leven, maar er was geen sprake van een volledige lockdown. 
Sportaccommodaties konden dan ook voor een groot deel weer worden gebruikt. 
In documentnummer 2205393 in de bijlagen is een overzicht voorhanden van 
beperkingen en mogelijkheden in de sportsector in 2021; op basis van richtlijnen 
van de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Te zien is dat de leeftijdsgroep t/m 
26 jaar de gehele periode zonder beperkingen buiten heeft kunnen trainen. De 
doelgroep vanaf 27 jaar had in de eerste helft van Q2 te maken met beperkingen 
in groepsgrootte, maar kon wel sporten in groepen van maximaal 30 personen. 
Vanaf half mei was ook het binnensporten weer mogelijk. En begin juni konden 
kantines weer open.
De geschetste gebruiksmogelijkheden geven geen aanleiding om alsnog over te 
gaan tot kwijtschelding van huur.

Vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend, f
burgemeester en wethouders van Steenbergen, y 
de secretaris,___de burgemeester,
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