MOTIE 17
Agendapunt: Programmabegroting 2020
Onderwerp: compensatie OZB-tariefsverhoging voor verenigingen
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 november 2019
De Raad gehoord de beraadslagingen,
constaterende dat
 de raad in november 2018 een motie heeft aangenomen met als strekking een lager OZB tarief te
hanteren voor sport-, muziekverenigingen, dorpshuizen en andere sociaal belang behartigende
instellingen die daarvoor in aanmerking zouden moeten komen;
 deze vraag gekoppeld is aan een voorstel van de Tweede Kamer met deze strekking en er op dit
moment nog onduidelijkheden bestaan over de invulling van het voorstel van met betrekking tot
de vraag voor wie de verlaging van toepassing zou moeten zijn;
 Tot die tijd met name verenigingen met eigen vastgoed, zoals kantines, geconfronteerd worden
met de verhoging van de OZB voor het eigenaarsdeel niet-woningen van 25%;
is van mening dat
 een dergelijke verhoging onevenredig hoog is ten opzichte van hun inkomsten uit contributies en
eventuele kantine verkopen;
 het waar mogelijk en redelijk verlagen van de lasten druk van dergelijke verenigingen een goede
manier is om het belang van maatschappelijk organisaties concreet tot uitdrukking te brengen;
 het niet mogelijk blijkt, op dit moment, deze verenigingen met eigen vastgoed om te zetten naar
een lager OZB tarief;
 er gezocht zou moeten worden naar een vorm van compensatie zodat deze verenigingen netto
geen lastenverhoging op het gebied van OZB vanuit de gemeente krijgen tot het moment van
nadere uitwerking van de regelgeving;
verzoekt het college,
 zolang er geen definitieve regeling is voor de toepassing van een lager OZB-tarief voor
sportverenigingen en dergelijke, een vorm te vinden om de verhoging van de onroerende zaak
belasting op het eigenaarsdeel van niet-woningen van 25% niet door te berekenen aan
verenigingen die deel uitmaken van een officiële organisatie (zoals bijvoorbeeld de sportkoepel),
met eigen vastgoed, dan wel deze verhoging te compenseren, bijvoorbeeld door een
(subsidie)regeling waardoor de verhoging terug wordt gegeven, en de kosten hiervan te verwerken
in een maandrapportage ten laste van de incidentele begrotingsruimte;
en gaat over tot de orde van de dag.
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