Wethouder M. Hamerslag
Financiën, grondzaken,
overheidsbedrijven, accommodaties,
parkeren, sport, toerisme en recreatie.

datum

pagina

23 maart 2020

aantal bijlagen

1 van 2

uw kenmerk

betreft

Maatregelen Corona-virus

ons kenmerk

afdeling

behandelaar

20U0005225

Accommodaties

J.R. Kuijper

Beste heer, mevrouw,
De uitbraak van het Coronavirus heeft grote impact op ons allemaal. Gemeente Nissewaard volgt het
landelijke beleid qua maatregelen om de verspreiding van het virus te bestrijden. Daarnaast wil de
gemeente tevens afnemers van gemeentelijke diensten steunen om deze moeilijke tijd door te
komen. Middels deze brief willen wij u hierover informeren.
Algemeen
De gemeente wil de verenigingen, stichtingen, ondernemers en de particulieren tegemoetkomen bij
het betalen van de facturen die de Gemeente Nissewaard stuurt. Allereerst wordt de betalingstermijn die op de factuur staat standaard met 60 dagen verlengd. Daarnaast geldt dat, mocht u
ondanks de verlengingstermijn niet in staat zijn deze factuur te betalen, u een betalingsregeling kunt
aanvragen. Dit kunt u doen door een voorstel te mailen naar boekhouding@nissewaard.nl
Indien u gebruiker bent van een gemeentelijk gebouw
A - Maatregelen ter bestrijding verspreiding
Er is een noodverordening van kracht die een verbod stelt op het openhouden van een groot aantal
gebouwen. De accommodaties, die eigendom van de gemeente zijn, zijn daarom gesloten. Meer
informatie: https://www.nissewaard.nl/nieuws-1/maatregelen-tegen-de-verspreiding-van-hetcoronavirus.htm
B- Ondersteuningsmaatregelen
Als u huurder, gebruiker of beheerder exploitant bent waarvoor bovenstaand verbod geldt, bieden
wij u naast de algemene maatregel de volgende ondersteuning:
1- Als huurder van een gymzaal, sportzaal of sporthal kunt u (tijdelijk) geen gebruik meer maken van
de accommodatie. Bij incidentele verhuringen worden reserveringen kosteloos geannuleerd. Voor de
structurele verhuringen (reserveringen op basis van seizoensplanningen verenigingen) geldt dat de

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

23 maart 2020

pagina

betreft

2 van 2

Maatregelen Corona-virus

reserveringen blijven staan. Verrekening van de huur vindt, in overleg met de huurder, op basis van
werkelijk gebruik over de komende periode plaats.
2- Mocht u op langere termijn verwachten liquiditeitsproblemen te krijgen (bijvoorbeeld door het
mogelijk wegvallen van horeca, kantineopbrengsten, inkomsten van georganiseerde activiteiten,
beperkte bedrijfsvoering etc.) en daarmee niet meer aan uw betalingsverplichting kunnen voldoen,
dan vragen wij u dit eveneens te melden. Wij gaan dan met u in overleg en zoeken samen een
passende oplossing. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar s.hoogerwerf@nissewaard.nl
(sportaccommodaties) of r.debaan@nissewaard.nl (overige gebouwen).
De gemeente Nissewaard houdt de situatie nauwlettend in de gaten en sluit, zoals eerder gezegd,
aan bij het landelijk beleid. Mochten er op basis van ontwikkelingen andere maatregelen getroffen
worden, dan wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.
Wij gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel sterkte
de komende periode.

Met vriendelijke groet,

M. Hamerslag
Wethouder financiën, grondzaken, overheidsbedrijven, accommodaties, parkeren, sport, toerisme en
recreatie
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