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Het college
Sjoerd van Klink
Raadsvragen op grond van artikel 47 van het reglement van orde voor de
vergaderingen en ander werkzaamheden van de raad 2015, betreffende
sportverenigingen en vrijwilligers in “Corona-tijd”.
05 februari 2021

________________________________________________________________
Geacht College,
Zoals we weten leidt de Corona-lockdown ertoe dat bij Huizer verenigingen
activiteiten stil komen te liggen, wat gevolgen kan hebben voor hun financiële
situatie en de inzet van vrijwilligers die voor die verengingen zijn. Naar aanleiding
daarvan heeft de VVD-fractie volgende vragen voor uw college.
1. Is u bekend of, en zo ja in hoeverre, Huizer verenigingen moeite hebben om
vrijwilligers vast te houden of te bedienen?
2. Is u bekend of, en zo ja welke, Huizer sportverenigingen (in de breedste
vorm) als gevolg van de Coronacrisis inmiddels in financiële problemen zijn
geraakt of op (korte) termijn dreigen te raken?
Wij weten dat vanuit het Rijk financiële middelen ter beschikking worden gesteld,
voor ondersteuning van sportverenigingen in deze moeilijke tijden.
3. Is u bekend of, en zo ja welke, Huizer sportverengingen inmiddels financiële
steun hebben gekregen of gaan krijgen van het Rijk?
4. Kunt u aangeven of, en zo ja op welke wijze, de gemeente onze Huizer
sportverenigingen ondersteunt bij het opvangen van de gevolgen van de
coronamaatregelen?
5. Zijn alle Huizer sportverenigingen, dus ook de kleinere, door u en/of op
andere wijze geïnformeerd over de mogelijkheden voor het verkrijgen van
(financiële steun) van het Rijk en de gemeente? Zo niet, bent u dan bereid
hen daarover alsnog te informeren?

Wij hopen dat als gevolg van de maatregelen van de rijksoverheid er over enige
tijd weer op een normale manier gebruik gemaakt kan worden van de
sportverenigingen.
6. Kunt u aangeven of, en zo ja op welke wijze, de gemeente onze Huizer
sportverenigingen ondersteunt bij de voorbereidingen op het hervatten van de
verenigingsactiviteiten zodra de maatregelen ter bestrijding van Corona die
weer toelaten?
Ik verzoek u om mondelinge beantwoording van mijn vragen in de
raadsvergadering van 11 februari a.s..

Met vriendelijke groet,
S. van Klink
VVD-fractie Huizen

