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Onderwerp: steunmaatregelen sport 

Geachte bestuursleden van sportorganisaties in de gemeente Haarlem, 

 

Het zijn bijzonder onzekere tijden met soms zeer ingrijpende gevolgen voor bewoners, instellingen, 

bedrijven en (sport)verenigingen in onze stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft 

van en namens velen brandbrieven en hulpvragen ontvangen en deelt de bezorgdheid voor de 

situatie waar vele sectoren zich in bevinden. Binnen de mogelijkheden die een gemeente heeft, doet 

Haarlem er alles aan om alle Haarlemmers, en dus ook de Haarlemse sportverenigingen, deze 

periode zo goed mogelijk door te laten komen.  

 

Het college heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd van een pakket steunmaatregelen 

van totaal 5,8 miljoen euro om de eerste gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het doel hiervan 

is om zoveel mogelijk te helpen waar dit hoognodig is. Zo wil de gemeente noodsteun geven aan 

instellingen en organisaties die voor het grootste deel financieel afhankelijk zijn van de gemeente. Dit 

zijn bijvoorbeeld musea, podia en ook sportverenigingen. In deze brief informeren wij  over de 

voorgestelde maatregelen voor sport. De gemeenteraad neemt in de vergadering van 1 juli a.s. een 

besluit over dit voorstel van het college.   

 

Het college heeft de volgende maatregelen voor sport voorgesteld:  

 

1. Kwijtschelding huur sportaccommodaties (maart, april en mei) 

De binnen- en zwemsportverenigingen kunnen sinds half maart 2020 geen accommodaties meer 

huren van SRO en zijn volgens de algemene voorwaarden vanaf die datum geen huur aan SRO 

verschuldigd. Dit heeft geresulteerd in een nadeel voor de exploitant SRO. Via het pakket 

steunmaatregelen kan dit nadeel worden gecompenseerd.  

 

Daarnaast is de huurbetaling voor de buitensportverenigingen tot nader order uitgesteld. Ook zij 

konden de afgelopen periode geen gebruik maken van de sportaccommodaties. Het college heeft 

voorgesteld om de huur van de buitensportverenigingen aan SRO voor de periode maart, april en mei 

kwijt te schelden.   

 

Het rijk heeft bekend gemaakt dat er een breed steunpakket komt om gemeenten te compenseren 

voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen. Verwachting is dat dit steunpakket 
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onvoldoende zal zijn om alle kosten te dekken. Om dit verschil te dekken stelt het college voor om 

hiervoor additionele middelen beschikbaar te stellen.  

 

2. Extra exploitatiebijdrage aan SRO voor het openstellen van zwembad de Houtvaart 

Het college heeft 2 juni jl. besloten in te stemmen met het openstellen van het buitenzwembad de 

Houtvaart omdat meer mensen in Nederland vakantie zullen vieren en van het zwembad gebruik 

willen maken. Om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen zoals vastgesteld door het RIVM, 

moet SRO extra maatregelen nemen om zwembad de Houtvaart in de zomer toegankelijk te houden 

voor publiek. Er is onder andere meer personeel nodig en er kunnen vanwege de coronamaatregelen 

minder mensen tegelijkertijd gebruik maken van het zwembad. De kosten zijn dus hoger en de baten 

lager. Het college wil de extra kosten opvangen door middel van een extra exploitatiebijdrage, zodat 

het zwembad de Houtvaart deze zomer geopend is. 

 

Het college wil een het pakket steunmaatregelen instellen voor de financiering van maatregelen voor 

de periode tot 1 juni 2020 en sluit daarmee aan bij de systematiek van het rijk. De maatregelen die 

het college voorstelt zijn gericht op herstel van het economisch, cultureel, sportief en 

maatschappelijk leven. Met de invoering ervan hoopt het college bij de meest acute nood te kunnen 

helpen. Het college realiseert zich echter dat deze maatregelen slechts beperkt de problemen 

kunnen oplossen die op ons allemaal afkomen. Zo heeft de klankbordgroep (buiten)sport 

aangegeven dat verenigingen ook in de periode na 1 juni veel inkomsten mislopen en in problemen 

komen met de huurverplichtingen. We blijven daarom graag met elkaar in gesprek over hoe we deze 

moeilijke periode binnenkort achter ons kunnen laten en weer kunnen gaan bouwen aan onze stad.  

 

Net als afgelopen tijd doen wij dit graag in samenwerking met SportSupport, SRO en de 

klankbordgroepen voor sport. Dit gebeurt onder andere via de (wekelijkse) nieuwsbrieven en het 

digitale vragenuur (online verenigingsadvies) van SportSupport. Na de zomer kan het college een 

voorstel doen over een eventueel vervolg aan maatregelen. In het najaar wil het college een 

herstelplan ontwikkelen voor de periode na dit jaar. Ondertussen blijft de gemeente scherp 

monitoren wat de effecten van het steunpakket zijn en welke maatregelen bijgestuurd moeten 

worden of meer structureel nodig zijn.  

 

U kunt het volledige pakket aan steunmaatregelen HIER vinden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Merijn Snoek 

 

https://www.haarlem.nl/nieuws/pakket-steunmaatregelen-coronacrisis-van-58-miljoen-euro/

