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Advies
1. Herziening collegebesluit d.d. 29-9-2020 t.a.v. Baptistengemeente Het Gooi i.v.m. kwijtschelding huur, 

€2.880,16, en deze wel toe te kennen.
2. Geen financiële compensatie verlenen aan stichting Vaarkracht.
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Vaarkracht huurt een magazijnruimte in het pand Lumen aan de Botterstraat. Deze huur was al 
opgezegd door stichting Vaarkracht en liep tot in 2021. Dit is geen gemeentelijke accommodatie en 
daarom komt de organisatie niet (automatisch) voor een gemeentelijke tegemoetkoming in 
aanmerking, collegebesluit 9-6-2020 1® coronarapportage waarin gebruikers van gemeentelijke 
gebouwen Hobby en goede doelen kwijtschelding hebben ontvangen. Nu het zich laat aanzien dat de 
coronacrisis langer gaat duren en zij ook het komende vaarseizoen mogelijk niet of met veel minder 
gasten kunnen varen hebben zij bij hun eigen verhuurder een verzoek gedaan voor huurcompensatie. 
Helaas wil deze geen uitzondering maken op de huurprijs, dit heeft met meerdere factoren te maken.

Adviespunt 2 Financiële compensatie verlenen aan stichting Vaarkracht
Vaarkracht, een Huizer organisatie, heeft de gemeente Huizen gevraagd om een tegemoetkoming in 
deze lastige Corona-periode. Vaarkracht is een goede doelenorganisatie die vaartochten organiseert 
voor mensen met de ziekte Kanker of hiervan herstellende en hun familie. Door Corona hebben vele 
bedrijven en fondsen de sponsoring gestaakt en heeft VaarKracht een enorm inkomstenverlies. Naar 
verwachting rond de 40%. Om dit verlies op te vangen hebben zij hun materialen bus uit de 
belastingen en verzekering gehaald en andere kosten tot een minimum beperkt.

Argumentatie
Adviespunt 1 Huurkwijtschelding Baptistengemeente Het Gooi
In de 2® corona tussenrapportage heeft u besloten om de Baptistengemeente Het Gooi geen 
huurcompensatie, € 2.880,16, te verlenen. De Baptistengemeente is het niet eens met dit besluit en 
beroept zich op het feit dat de Baptistengemeente alle toegang tot de Baat is ontzegt op last van de 
gemeente in de periode maart t/m mei 2020. Dit feit is juist maar in de eerdere besluitvorming als 
zodanig niet meegewogen, alleen radio NH Gooi heeft toegang gekregen tot het gebouw. Juridisch is 
er nogmaals naar de situatie gekeken en komen we tot de volgende conclusie:
Op basis van het huurcontract is de Baptistengemeente in beginsel verplicht om ook onder bijzondere 
omstandigheden de huur te voldoen. Echter kan door de ontzegging tot het gebouw worden gesteld 
dat de gemeente tekort is geschoten in zijn verhuur verplichting. De Baptistengemeente heeft, als 
kerkgenootschap, verzocht om kleine bijeenkomsten (<100 personen) te mogen houden maar dit 
verzoek is afgewezen door de gemeente. Conform artikel 2, lid 1 van de noodverordening CovidIO - 
Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek, d.d. 17 maart 2020 was het toegestaan bijeenkomsten te 
houden met maximaal 100 personen. Alleen al om deze reden had de gemeente de 
Baptistengemeente de toegang niet mogen ontzeggen en zijn wij nalatig geweest. 
Tenslotte moeten wij concluderen dat wij als verhuurder een uitzondering hebben gemaakt voor de 
huurder van het radiostation NH Gooi. Zij mochten ten tijde van de sluiting wel het gebouw betreden 
om o.a. radionieuws uit te zenden (persvrijheid geregeld in art. 7 Grondwet). In het licht van het 
voorgaande zou er ook een uitzondering gemaakt moeten worden voor de Baptistengemeente. Zij 
gebruiken de ruimte(n) namelijk o.a. voor het houden van religieuze en levensbeschouwelijke 
samenkomsten. Artikel 6 van de Grondwet geeft bescherming aan de vrijheid van godsdienst en 
levensbeschouwing. Het samenkomen binnen een kerkgebouw, moskee, synagoge of ander gebouw 
om een godsdienst of levensbeschouwing te belijden, mag volgens de Grondwet alleen door een wet 
(vastgesteld door regering en parlement) worden beperkt. Hierbij is het niet relevant dat de 
Baptistengemeente voldoende liquide middelen en reserves heeft om te kunnen voldoen aan de huur. 

Besluitpunt 1: Herzien van het collegebesluit van 29-9-2020 in het toekennen van 
kwijtschelding van de huur, € 2.880,16, over de periode maart t/m mei 2020

Kaders
Rijksmaatregelen COVID-19
Rijkscompensatieregelingen COVID-19

Aanleiding
Na de 2® tussenrapportage zijn er nog verzoeken binnengekomen van organisaties voor financiële 
ondersteuning door de gemeente.
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Wel bieden zij 2 alternatieven aan.
1. Einde huurcontract op 31-12-2020 (hierdoor hebben zij geen kosten meer in 2021).
2. De openstaande vordering verdelen over 12 maanden in 2021.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Besluitpunt 2: Het verzoek van Vaarkracht voor een financiële compensatie afwijzen. De 
organisatie huurt niet bij de gemeente en de eigen huurder komt hen met 2 opties tegemoet 
door het contract sneller te beëindigen en de openstaande vordering gespreid te mogen 
voldoen.

Financiën
Financieel beleid en beheer,

Communicatie
Beide partijen over de genomen besluiten informeren.

Financiën
De huur kwijtschelding van de Baptistengemeente meenemen in de opgave aan het Rijk i.h.k.v. de 
aanvraag gemeentelijke compensatie.


