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Technische vragen bij Raadsvoorstel 2e Burap 2022 

Nr. Vraag Partij Antwoord 
1 Aan de verenigingen die gebruik maken 

van het sportpark Souburgh en tijdens de 
lockdownperiode vanwege corona te 
maken hebben gehad met 
inkomstenderving is huurkorting 
verleend van in totaal € 17.700, - (I). 
Voorgesteld wordt dit bedrag te 
dekken door een aanwending van 
de bestemmingsreserve corona 
 
 
Wij vragen ons af of er ook 
daadwerkelijk bedoeld wordt dat wat 
er staat vermeld in de tweede 
bestuursrapportage. 
GR Sportpark Souburgh is de 
exploitant van sportpark Souburgh. 
De betreffende verenigingen betalen 
huur aan de GR voor gebruik van het 
sportpark. De GR huurt de grond van 
gemeente Alblasserdam.  
 
 
Wordt hier bedoeld dat de gemeente 
aan GR Sportpark Souburgh 
huurkorting verleend heeft? 
 
 

CDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat met deze omschrijving wordt bedoeld is inderdaad dat de huurkorting vanuit de gemeente 
Alblasserdam toegekend is aan de Gemeenschappelijke Regeling Souburgh is verstrekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja dit klopt. 
 
 
 
 
 
 



 

Zo nee kunt u in dit geval aangeven 
waarom de gemeente ipv de GR 
huurkorting verleent aan de 
verenigingen die gebruik maken van 
sportpark Souburgh? Er waren 
immers diverse mogelijkheden voor 
exploitanten van 
(sport)accommodaties vanuit de 
Rijksoverheid beschikbaar (TVL, TVS, 
TASO etc.) om hierin zelf te voorzien. 
 
 
Kunnen in dat geval de verenigingen 
die huren bij andere exploitanten in 
Alblasserdam (bijvoorbeeld BSSA, 
Sportpark Molenzicht, Landvast) 
huren hier dan ook (met 
terugwerkende kracht) aanspraak op 
maken? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het verlenen van aanvullende steun in relatie tot de coronacrisis zijn de volgende 
uitgangspunten bestuurlijk vastgesteld:  
 Steunverlening vindt uitsluitend plaats nadat de getroffene een verzoek daartoe aan de 
gemeente heeft gedaan. Hierbij doet de gemeente een moreel appel aan de aanvragers om dit 
alleen te doen indien men financieel in de knel komt door de Corona-crisis.  
 Er moet sprake zijn van een inkomensderving van minimaal 30% ten opzichte van dezelfde 
periode in het jaar voorafgaand aan de coronauitbraak.  
 De getroffene heeft een beroep gedaan op de steunpakketten van de rijksoverheid en lokale 
overheden. 
 De steunverlening is niet in strijd met de staatssteunregels en/of de Wet Markt en Overheid .   
 Bij het verlenen van steun worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht 

genomen.  
 
Als een vereniging achteraf nog tot de conclusie komt en aanspraak maakt op huurkorting en 
daartoe een verzoek bij de gemeente indient dan gelden bovenstaande criteria.    
 


