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Vraag nr.  : 2021-022 
Onderwerp  : Bloemerdhal beschikbaar stellen aan GGD 
Vraagsteller:  LPL Joost Bruggeman 
Datum  : 17 maart 2021 
 
 
Als reactie op eerdere raadsvragen (20221-015) en de beantwoording daarvan m.b.t.  
het aanwijzen van Sporthal de Bloemerd als vaccinatielocatie heeft de LPL een vervolgvraag 
n.a.v. de beantwoording van vraag 2. 
 
Vraag 2. 
In het geval vraag 1 positief wordt beantwoord, worden de huurinkomsten dan door het college 
van B&W uitgekeerd aan de sportverenigingen ter compensatie voor de door hen betaalde en 
nog te betalen zaalhuur? 
Nee. Sportverenigingen hoeven geen huur te betalen voor een zaal waar zij geen gebruik van 
kunnen maken. Indien binnensporthallen haar deuren weer mogen openen (omdat de 
coronamaatregelen dit toelaten) dan kunnen de sportverenigingen gebruik maken van de andere 
sporthallen in Leiderdorp. Hiervoor betalen zij huur, die niet hoger zal zijn dan de huur die zij 
betalen voor sporten in sporthal de Bloemerd. 
 
In een brief aan de leden van VC Leyton geeft de voorzitter aan dat de huurbetalingen 
doorlopen. Zie bijlage. 
De inhoud van de brief van de voorzitter van VC Leyton stelt deze dat de huurbetalingen gewoon 
door lopen. Dit is in strijd met het antwoord op onze vorige raadsvraag, zie boven. 
 
Vraag 1: Hoe kan dat? 
De beantwoording op de vraag is specifiek gericht op het geschetste beeld in de vraag en de 
situatie rondom sporthal de Bloemerd in verband met het inrichten van de sporthal als 
vaccinatielocatie: een sporthal kan éénmaal worden verhuurd, óf aan de GGD óf aan een 
sportvereniging. Dit betekent dus dat nu de GGD sporthal de Bloemerd huurt de huur(betaling) 
van de verenigingen vervallen. 
 



Het bericht in de door u bijgevoegde bijlage is gericht op de sluiting van de binnensporthallen 
door de coronamaatregelen. De beleidslijn die we volgen voor alle partijen in Leiderdorp is als 
volgt: 

1. Oproep: ieder neemt – zover mogelijk – zijn verantwoordelijkheid. Met andere woorden: 
zet, zo lang dit financieel mogelijk is, zo veel mogelijk betalingen voort en vraag dit 
ook van uw leden; 

2. Teer in op het eigen vermogen; 
3. Maak gebruik van voorliggende voorzieningen; 
4. Trek bij acute nood aan de bel. 

Dit betekent dus voor alle partijen dat sluiting i.vm. de coronamaatregelen niet vanzelfsprekend 
betekent dat er geen huur betaald hoeft te worden. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie en 
de afspraken in de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Uiteraard wordt er zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van voorliggende voorzieningen door de Rijksoverheid. In dit kader is 
de voorliggende voorziening ‘de TVS-regeling’ relevant: de TVS-regeling is bedoeld om de huur 
van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de 
coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. Deze regeling is 
opengesteld voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 en wordt opnieuw opgesteld voor het 
vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020). Uiteraard is/wordt hier 
gebruik van gemaakt, de door de TVS gecompenseerde bedragen zijn terug gevloeid naar de 
verenigingen. 
 
Vraag 2: Als de huurbetalingen inderdaad doorlopen, worden betalingen dan alsnog 
gerestitueerd? 
Zie beantwoording vraag 1. 
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