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Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020

Gevraagde beslissing
De Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020 (T18.10202) vast te stellen.
Samenvatting
De huidige tarievennota loopt van 2014 tot en met 2018. Om hierop aan te sluiten, stellen wij een
nieuwe Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020 op. In het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Groeien –
Versterken – Koesteren’ is opgenomen dat we de huurtarieven bevriezen. Deze tarievennota is een
uitwerking hiervan die ervoor zorgt dat de sport betaalbaar blijft. Daarnaast sluiten we aan op de
bevriezing van de huurtarieven (exclusief BTW) voor de binnensport vanaf 2016 tot en met 2020.
We bieden de sportverenigingen in Lansingerland een perspectief met deze Tarievennota
Sportaccommodaties 2019-2020.
Financiële consequenties
Buitensport
Op basis van het huidige aantal velden/banen in de exploitatie ontvangen wij in 2019 circa € 28.000
extra aan netto huurinkomsten. Deze baten komen ten gunste van programma 3 (Sport, Cultuur en
Onderwijs). De daadwerkelijke netto baten is echter afhankelijk van de uitwerking van de BTWcompensatieregeling (zie kanttekening).
Binnensport
Het Rijk verhoogt per 1 januari 2019 het lage BTW tarief van 6% naar 9%. Het effect van deze BTWverhoging ligt uiteindelijk bij de eindgebruikers (sportverenigingen) en heeft geen financiële gevolgen
voor de gemeente Lansingerland.
Verdere procedure
We informeren alle sportverenigingen over de nieuwe huurtarieven vanaf 2019.
Daarnaast informeren we Sportfondsen over de nieuwe tarieven voor de binnensport. Sportfondsen
hanteert voor ons de tarieven voor de binnensportaccommodaties en moet daarom wel op de hoogte
zijn van de nieuwe tarieven. We laten Sportfondsen daarnaast weten dat de huurtarieven gemakkelijk
te vinden moeten zijn op hun website. Er kunnen dan geen misverstanden ontstaan over de hoogte
van de tarieven.
Juridische aspecten
Niet van toepassing.

Extern draagvlak/burgerparticipatie
In april 2018 organiseerden wij een ronde-tafel-bijeenkomst voor de nieuwe (nog vast te stellen)
Sport- en Beweegnota. Hierbij waren sportverenigingen (en andere gebruikers van sportaccommodaties) aanwezig. Wij organiseerden deze bijeenkomst met als doel informatie uit de
Lansingerlandse sportwereld te verzamelen. Ook de huurtarieven passeerden de revue.
Sportverenigingen gaven aan de huurtarieven te hoog te vinden. Met de bevriezing van de tarieven
komen we de sportverenigingen hierin tegemoet en weten zij waar ze de komende twee jaar aan toe
zijn op financieel gebied.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Bijlagen
Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020 (T18.10202);

Toelichting
Inleiding
De huidige tarievennota voor de sportaccommodaties loopt van 2014 tot en met 2018. Graag sluiten
wij hier met een nieuwe Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020 op aan. Daarnaast sluiten we
aan bij de bevriezing van de huurtarieven voor de binnensport van 2016 tot en met 2020. Zo weten
sportverenigingen waar zij op financieel gebied aan toe zijn de aankomende jaren.
Beoogd maatschappelijk effect
Financiële helderheid creëren voor iedereen die betrokken is bij sport in onze gemeente, in het
bijzonder de sportverenigingen.
Argumenten
1.1 Met het bevriezen van de huurtarieven tot en met 2020 zorgen we ervoor dat de sport betaalbaar
blijft
Bij de voorgestelde huurtarieven is rekening gehouden met de belangen van de gebruikers. Gematigde
tarieven dragen bij aan de doelstelling om sporten en bewegen aantrekkelijk te maken en te houden.
Buitensport
In 2018 betalen de buitensportverenigingen 6% BTW over de huur van de velden/banen. In 2019 en
2020 mag de gemeente geen BTW over het gebruik van sportvelden meer in rekening brengen in
verband met nieuwe EU-regels. Daarom kiest de gemeente ervoor om het bedrag dat de sportverenigingen nu inclusief BTW betalen, ook in 2019 en 2020 in rekening te brengen. Dit betekent voor
de buitensport dat de tarieven (in totaal) gelijk blijven ten opzichte van 2018. Voor de eindgebruikers
verandert er dus niets.
Binnensport
De huurtarieven voor de binnensport zijn in 2016 al bevroren tot en met 2020. Hieraan veranderen wij
nu niets. Echter, over de tarieven moet nog wel BTW betaald worden. Met ingang van 1 januari 2019
wordt het lage BTW tarief door het Rijk verhoogd van 6% naar 9% BTW. Deze verhoging is onderdeel
van het regeerakkoord. Hierop heeft de gemeente Lansingerland geen invloed. Door deze verhoging
van de BTW betalen gebruikers van de binnensportaccommodaties per 1 januari 2019 iets meer voor
het gebruik van een binnensportaccommodatie.

1.2 Het bevriezen van de huurtarieven is een uitwerking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Groeien
– Versterken – Koesteren’
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat we de huurtarieven van de Lansingerlandse binnensport en
buitensport de komende vier jaar bevriezen. Zo brengen we het prijspeil van deze huurtarieven in
evenwicht met omliggende gemeenten. Met deze tarievennota geven we hier invulling aan tot en met
2020. In 2020 stellen wij vervolgens een nieuwe tarievennota op die aansluit bij de nieuwe Sport- en
Beweegnota 2019-2025.
1.3 Met deze Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020 sluiten we aan bij de bevriezing van de
binnensport tot en met 2020
In 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de huurtarieven voor de
binnensport te bevriezen tot en met 2020. De tarieven voor de buitensport zijn de afgelopen jaren
jaarlijks geïndexeerd. Met deze nieuwe Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020 sluiten we met
de buitensporttarieven aan bij de bevriezing van de binnensport tot en met 2020. In 2020 bekijken
we, mede op basis van de nieuwe Sport- en Beweegnota 2019-2025, de huurtarieven voor de daarop
volgende jaren.
Kanttekeningen
1.1 De veranderende EU-regels voor BTW in de buitensport gelden alleen bij afgesloten sportparken
De sportparken in Lansingerland zijn overdag in principe afgesloten en niet openbaar toegankelijk.
Hierdoor kan de gemeente de BTW op investeringen niet terugvorderen. Wanneer de sportparken wél
openbaar toegankelijk zijn, kan de gemeente wel de BTW op investeringen in de sport terugvorderen.
Echter, de gemeente heeft ervoor gekozen de sportparken niet openbaar te maken om ongewenst
gedrag en vandalisme op de sportvelden te voorkomen. In het verleden heeft vandalisme voor overlast
en kosten gezorgd. Deze (incidentele) kosten zijn voor rekening van de gemeente en zijn moeilijk in
te schatten, maar kunnen hoog oplopen.
1.2 De extra netto huurinkomsten van de buitensport zijn nog niet helemaal duidelijk
Het Rijk richt een sportcompensatieregeling in voor de BTW-schade voor gemeenten. Onduidelijk is of
alle of slechts een deel van de kosten worden vergoed. Landelijk is één budget van € 153 miljoen
beschikbaar, waaruit alle gemeenten de BTW op investeringen in de sport kunnen terugvragen. Als er
door alle gemeenten meer wordt teruggevraagd dan dit bedrag, dan wordt naar rato uitgekeerd. Dit is
ongunstig, want we lopen als gemeente het risico niet alle BTW terug te krijgen. De vraag is of we de
€ 28.000 extra huurinkomsten daadwerkelijk extra overhouden. Bij de volgende tarievennota (stellen
wij op in 2020) gaan we ervan uit dat hierover meer duidelijk is.
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De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel
Overwegende dat
we er met het bevriezen van de huurtarieven voor zorgen dat sport betaalbaar blijft;
we hiermee het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Groeien – Versterken – Koesteren’ uitwerken.

Besluit(en)
De Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020 (T18.10202) vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 18 oktober 2018,
de griffier,

drs. Marijke Walhout

