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Geachte leden van de raadsfractie,
Op 5 april heeft het platform sport Castricum een brief gestuurd aan het College van B&W van de
gemeente Castricum waarin onder andere bepleit werd om alle sportverenigingen gelijk te
behandelen bij het treffen van maatregelen verband houdende met de coronacrisis en om afstel in
plaats van uitstel van de huur over de periode dat de verenigingen geen gebruik konden maken van
de accommodatie.
Op 15 april heeft het platform sport een brief naar het College doen uitgaan met het verzoek om het
platform sport vroegtijdig van informatie te voorzien en te betrekken bij beleidsmaatregelen die op
sport en bewegen van toepassing zijn.
Helaas is daar voor wat betreft het raadsvoorstel “Corona-maatregelen 3de fase” geen gehoor aan
gegeven. Tot onze teleurstelling hebben wij de broodnodige informatie moeten verkrijgen via de
vergaderkalender van de gemeente Castricum. Normale gang van zaken is dat adviezen inzake sport
vooraf ook ter advisering worden voorgelegd aan ons platform. Wij en ook onze accounthouder zijn
van tevoren niet bij dit advies betrokken geweest.
Het platform sport Castricum is onder andere vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de
sportverenigingen in Castricum. Een van de doelen waarnaar wij streven is de gelijke behandeling
van alle verenigingen en het creëren van een gelijk speelveld voor die verenigingen.
Op verzoek van de gemeente Castricum heeft het platform een onderzoek onder de verenigingen en
andere sportaanbieders uitgezet om in kaart te brengen wat de corona-maatregelen, uitgezet door
de rijksoverheid, betekenden voor die verenigingen. Daarbij de vraag om te kijken naar de korte
termijn, tot eind mei, en de lange termijn. Op verzoek kan de uitkomst van het onderzoek worden
toegezonden.

In het voorliggende raadsvoorstel ontbreekt de gelijke behandeling van sportaanbieders en
verenigingen onderling. Bovendien worden verenigingen die huren van de gemeente en ook
huren bij een commerciële exploitant met verschillende regelingen geconfronteerd.
Verenigingen die huren bij een commerciële exploitant vallen helemaal buiten de boot.
In de uitvoering worden maatregelen getroffen na goedkeuring van een, door de vereniging
te maken “crisisbegroting”. Hier ontbreekt de controle en het toezicht op elk financieel
beleid van de desbetreffende vereniging. Het ligt in de verwachting dat juist de verenigingen
met een minder goed financieel bestendig beleid de gevolgen van de crisis via de
“crisisbegroting” zullen afwentelen op de gemeenschap.

Op 1 mei heeft het kabinet maatregelen in het vooruitzicht gesteld waarbij verenigingen die geen
gebruik meer mochten maken van de door hen ingehuurde accommodaties schadeloos zullen
worden gesteld voor de periode 1 maart tot 1 juni. Deze aangekondigde maatregelen zullen nog
nader worden gepreciseerd. Het platform sport is van mening om, in afwachting van de uitwerking
van de door het kabinet aangekondigde maatregelen, wel de verenigingen, sportaanbieders en
exploitanten de informatie te doen toekomen betreffende afstel van de huur over de periode dat er
geen gebruik kon worden gemaakt van de accommodatie.
Het platform sport Castricum vindt het van het allergrootste belang dat alle sportaccommodaties in
stand worden gehouden. De mogelijkheden om dat te realiseren kunnen worden gevonden in de
bestaande regelingen. Het raadsvoorstel gaat slechts uit van door de gemeente verhuurde
accommodaties. Dit doet geen recht aan de gebruikers van al die andere, niet door de gemeente
verhuurde accommodaties en de exploitanten die, vaak onder gemeentelijke voorwaarden, die
accommodaties zo goed mogelijk proberen te exploiteren.

Met vriendelijke groet,
P. van Splunter
Voorzitter Platform Sport

