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Motie ‘Lager OZB-tarief voor sportaccommodaties en
vastgoed van andere ANBI en/of SBBI-organisaties’

De raad van gemeente Westland, in vergadering bijeen op dinsdag 11 december 2018,
stelt vast dat
» de Tweede Kamer recent een amendement heeft aangenomen met betrekking tot een
wijziging in de Gemeentewet (35 025 nr 52),

* het amendement bewerkstelligt dat gemeenten de vrijheid krijgen om sportaccommodaties en
vastgoed van andere anbi- en/of SBBi-organisaties te ontzien bij de onroerendezaakbelasting.
Dit is geen plicht, maar een mogelijkheid voor gemeenten,
* per 1 januari 2019 de BTW-sportvrijstelling wordt verruimd,
neemt in overweging dat
* het vanwege het maatschappelijke belang van verenigingen en -stichtingen wenselijk is dat
gemeente Westland voor sportaccommodaties en vastgoed van andere anbi- en/of sbbiorganisatie niet het hoogste tarief rekent aan onroerende zaakbelasting.
en voorts dat

* de verruiming van de BTW-sportvrijstelling voor niet-winstbeogende sportorganisaties betekent
dat de mogelijkheid btw te verrekenen op investerings- en exploitatiekosten van binnen- en
buitensportaccommodaties vervalt, als gevolg waarvan hun jaarlijkse exploitatiekosten fors
zullen stijgen,
« de bij de verruiming van de BTW-sportvrijstelling gelanceerde bijdrage- en subsidieregelingen
geen compensatie bieden voor deze fors stijgende exploitatiekosten,
? het wenselijk is dat gemeente Westland ook in daad duidelijk laat blijken zich actief betrokken
te voelen bij zowel het sportieve als het financiële wel-en-wee van (sport)verenigingen in
Westland,

* het college van B&W te verzoeken er zorg voor te dragen dat bij de ‘Verordening
onroerendzaakbelasting 2020’ is geregeld dat sportaccommodaties van niet-commerciële
eigenaren en exploitanten - en zo mogelijk vastgoed van andere anbi- en/of SBBi-organisaties
- vanaf 1 januari 2020 worden aangeslagen volgens het OZB-tarief ‘woningen’,
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* het college van B&W voorts te verzoeken een inventarisatie te houden naar de impact en
(financiële) consequenties van de BTW-sportvrijstelling voor de exploitatie van de eigenaren en
exploitanten van sportaccommodaties in Westland en indien de uitkomsten van deze
inventarisatie daartoe aanleiding vormen de raad een voorstel voor te leggen voor een
regeling waarbij aan deze eigenaren en exploitanten een bijdrage in het financieel nadeel kan
worden verstrekt.
en gaat over tot de orde van de daa.
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