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Aantal bijlagen

Geachte leden van de raad,
Op 2 maart 2021 heeft het college besloten een aanvraag in te dienen bij het Ministerie van VWS voor
de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Met deze regeling compenseren
wij de kwijtgescholden huur van de amateursportverenigingen.
Tot onze spijt is het niet gelukt de aanvraag tijdig in te dienen, vanwege een menselijke fout. Om een
dergelijke fout in de toekomst uit te sluiten zal vanaf heden het 4-ogenprincipe gelden voor het halen van
deadlines voor dergelijke aanvragen.
Na de sluitingsdatum is desalniettemin een verzoek ingediend om de aanvraag ten einde het bedrag van
€ 150.000 alsnog te ontvangen. Hiervan is € 90.000 een bedrag wat ten nadele komt van de gemeente
Vlaardingen. De overige € 60.000 is een bedrag wat de gemeente namens vijf organisaties uit
Vlaardingen had moeten aanvragen. Deze vijf organisaties worden ook over deze kwestie op de hoogte
gebracht.
Er is direct contact geweest met het ministerie om de ontstane situatie toe te lichten en te vragen om
coulance. Wij zetten zowel ambtelijk als bestuurlijk alles op alles om alsnog de TVS te ontvangen.
Inmiddels is er ook contact geweest met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) waarin de voorzitter
wordt verzocht deze kwestie met de minister van VWS te bespreken. Gezien het doel dat het rijk
nastreeft met de NS, namelijk de huur van een sportaccommodatie kwijt schelden en hierbij de
gemeenten tegemoetkomen, vertrouwen wij er op dat de minister deze coulance ook zal toekennen.
Mocht blijken dat dit alsnog negatief uitpakt zullen wij bezien op welke manier we de sportsector alsnog
tegemoet te komen. Wij zijn namelijk van mening dat sportverenigingen in deze moeilijke tijd elke
ondersteuning goed kunnen gebruiken en dat wij hen niet in de kou kunnen laten staan.
Zodra wij uitsluitsel hebben brengen wij u hiervan uiteraard direct van op de hoogte. Het college betreurt
het zeer dat de deadline voor de aanvraag niet gehaald is en biedt op voorhand haar excuses hiervoor
aan.
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