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Geacht College,
In de Raadsinformatiebrief, getekend 3 april 2020 met als onderwerp Voorbereiding
Kadernota 2021, geeft u uitvoering aan motie 23 die tijdens de begrotingsbehandeling is
ingediend en de toezegging die u met de Raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2019 heeft gedaan.
U komt tot de conclusie dat autonome ontwikkelingen hebben geleid tot een forse
verslechtering van het financiële perspectief en dat een heroverweging van de reeds
vastgestelde ombuigingen geen reële optie is. U bent daarom van mening dat het eerder
vastgestelde bezuinigingspakket gehandhaafd moet worden.
De MSR onderkent de noodzaak om maatregelen te nemen, maar vindt dat uw voorstel
om op de sport te bezuinigen, zeker op het moment dat deze door de coronacrisis zeer
wordt getroffen, moet worden heroverwogen.
Bezuinigingen
Al eerder, bij de begrotingsbesprekingen in 2019, heeft de MSR een beroep op u gedaan
om de bezuinigingen op de sport te schrappen. Het gaat in de totale bezuinigingsoperatie om een relatief klein bedrag, maar het heeft voor de verenigingen vergaande
gevolgen. Een aantal heeft vorig jaar al aangegeven dat het reëel is te verwachten in
financiële problemen te geraken.
Coronacrisis
De coronacrisis treft de gehele Nederlandse samenleving diep waarbij de gezondheid van
ons allen de belangrijkste zorg is. Daarnaast wordt de economie zwaar getroffen en
zullen veel bewoners de negatieve gevolgen aan den lijve ondervinden. Minder belangrijk
maar zeker ook van groot maatschappelijk belang is het feit, dat alle sportactiviteiten in
Nederland zijn stopgezet. Onder de huidige omstandigheden is dat een begrijpelijke
maatregel, maar wel één met grote consequenties voor de sportverenigingen. In de
eerste plaats is er het sportieve aspect, maar daarnaast heeft de coronacrisis financiële
gevolgen.
Maatregelen
De regering heeft voor de sportverenigingen die op een eigen complex huizen een
financiële tegemoetkoming in het vooruitzicht gesteld. Ook de sportbonden en de
NOC*NSF dragen een steentje bij.
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De gemeente heeft de zaalsportverenigingen in de gelegenheid gesteld om de door hen
gehuurde uren terug te geven, waardoor de financiële verplichtingen aan de gemeente
vervallen.
Voor de buitensportverenigingen is er uitstel van betaling van de huur van het complex
vastgesteld tot medio oktober a.s.
De MSR is verbaasd dat er op twee verschillende manieren met de financiële lasten van
de verenigingen wordt omgegaan. De binnensportverenigingen betalen geen huur, terwijl
de buitensportverenigingen slechts uitstel van betalen krijgen. De MSR adviseert het
College om ook voor de buitensportverenigingen de huur, voor het aantal maanden dat
er niet kan worden gesport, niet in rekening te brengen.
Evaluatie
De MSR heeft aan het begin van de crisis een enquête gehouden waarin aan de
verenigingen is gevraagd naar de huidige situatie en naar de verwachtingen van de
nabije en verdere toekomst. Van praktisch alle verenigingen is daarop een reactie
ontvangen.
De conclusie is dat de financiële pijn en onzekerheid is terug te voeren tot
5 hoofdpunten:
 De veldhuur voor de buitensportverenigingen is weliswaar uitgesteld, maar dient
alsnog te worden voldaan;
 Het derven van winstmarge op de horeca-inkomsten en het vernietigen van
voorraden voor verenigingen met een eigen barexploitatie;
 Het mislopen van – vaak broodnodige en in de verenigingsbegroting opgenomen –
extra inkomsten door het niet kunnen organiseren van toernooien en
evenementen;
 De onzekerheid of de gemeentelijke subsidies – gekoppeld aan dergelijke
evenementen en toernooien – desondanks kunnen worden geïncasseerd.
 De dreiging van het beëindigen van sponsorcontracten.
De MSR stelt voor dat er in het eerste kwartaal van 2021 een onderzoek wordt gedaan
naar de financiële situatie waarin de verenigingen zich bevinden en dat er zo nodig
maatregelen worden genomen om tot een oplossing van de problemen te komen.
Adviezen
 De MSR
adviseert – gezien de financiële problemen waarmee de meeste
Maassluise sportverenigingen worden geconfronteerd – de beoogde bezuinigingen
op de sport te schrappen uit het pakket van maatregelen dat u in de Kadernota
wilt presenteren.
 De MSR adviseert het College om voor de buiten- en binnensportverenigingen
eenzelfde financiële regeling te hanteren t.a.v. de huur van de accommodaties.
 De MSR adviseert om in het eerste kwartaal van 2021 de situatie van de
Maassluise sportverenigingen te evalueren en zo nodig maatregelen te nemen om
knelpunten op te lossen.
Met groet,
namens de MSR,
Huib Blokland vz.
cc. Gemeenteraad Maassluis, G. Tromp, R. de Roo en de (sport)verenigingen
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