Bijlage motie belastingvoordelen en subsidieregelingen
(sport)verenigingen en voorzieningen
Uit de kadernota blijkt dat er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd is
in voorzieningen in alle dorpen, waardoor er een uitstekend niveau
aan sociale, culturele en educatieve voorzieningen aanwezig is. Om
deze voorziening naar de toekomst toe te behouden, dient onze
gemeente enerzijds naar de toekomst middelen te
reserveren/investeren in beheer en onderhoud. En anderzijds vraagt
het om een andere verdeling van verantwoordelijkheden (tussen
onze gemeente en de gebruikers – organisaties en inwoners etc.) met
betrekking tot het beheer en onderhoud van de voorzieningen. Naast
de door het college voorgestelde maatregelen vragen wij het college
om nader te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om middelen op
een andere wijze te verkrijgen. Door bijvoorbeeld op een andere
wijze te kijken naar vraagstukken, niet sec vanuit een bepaald
(beleids)thema of een bepaalde doelgroep, maar thema of doelgroep
overstijgend. Een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld het
organiseren van vervoer. Dat kun je per doelgroep/beleidsthema

organiseren of je kunt uitgaan van het organiseren van vervoer. Een
ander voorbeeld is: sport en btw. In het Belastingplan 2019 is o.a. de
verruiming van de Nederlandse Sportvrijstelling opgenomen.
Gemeenten kunnen in de periode 2019-2023 een specifieke uitkering
(dit is: Specifieke uitkering stimulering sport, afgekort SPUK)
aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in
het kader van de sport, mits:
 gedurende tien jaar na afloop van de uitkeringsperiode geen
recht op aftrek of compensatie van btw bestaat voor de
activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is ontvangen, en
 de aanvragen worden ingediend vóór 1 december van het jaar
voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering
wordt aangevraagd. De aanvraag gaat vergezeld van een
begroting.
 Op basis van de door de gemeente toegezonden
verantwoordingsinformatie wordt de uitkering op basis van de
gerealiseerde bestedingen definitief vastgesteld.
De uitkering bedraagt 17,5% van de gerealiseerde bestedingen
inclusief btw. Het gaat om uitgaven voor investeringen in hardware
(sportaccommodaties, sportmaterialen) of exploitatielasten (beheer,
gebruik, onderhoud, sportmaterialen, energie, inhuurkrachten,
combinatiefunctionarissen, etc.).
Daarnaast is er een subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud
sportaccommodaties. Hier kunnen de amateursportorganisaties
gebruik van maken. Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen,
verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk) kunnen in dezelfde
periode een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het
onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens
incl. btw), d.w.z. accommodaties bestemd en in gebruik voor de
amateursport, mits:

 het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000
bedraagt, en
 de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde
activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (één tot
tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én
de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar
beschikbaar blijft voor de amateursport.
De algemene subsidie bedraagt 20%. Bovenop de algemene
subsidieregeling van 20% kan er een aanvullende subsidie van 15%
worden verleend voor energie besparing en toegankelijkheid.
Subsidieaanvragen van sportorganisaties worden op volgorde van
binnenkomst afgehandeld.
Dit zijn zo maar een paar voorbeelden die ons kunnen helpen bij het
realiseren van het door ons gewenste maatschappelijke effect.

