Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen

MOTIE
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

vreemd aan de orde van de dag

paraaf

Tegemoetkoming Sportvoorzieningen
D.2.
G. Gringhuis (GemeenteBelangen), T. Beuker (PvdA), T. Beerepoot (VVD),
R. Manshanden (GroenLinks), P. Koning (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 28 februari 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
van de gemeente Medemblik 2018-2020,
Constaterende dat:
 de gemeente Medemblik veel waarde hecht aan voorzieningen en aan de zelfredzaamheid van deze
voorzieningen in de kernen en deze daar waar mogelijk ondersteunt,
 sportvoorzieningen zoals de (buiten)zwembaden, onevenredig veel financiële last hebben van de
wijziging in het sportbesluit BTW en geen gebruik kunnen maken van de SPUK regeling en niet
zelfstandig gebruik kunnen maken van de BOSA regeling,
 er tijdens de begrotingsvergadering al een motie is aangenomen om te inventariseren wat de
gevolgen zijn,
 deze wetswijziging pas in december 2018 is aangenomen door de Eerste Kamer.
Overwegende dat:
 een tijdelijke verruiming van de subsidiemogelijkheden biedt de (zwembad)besturen de
mogelijkheden om zich nader te oriënteren over de wijze van samenwerking,
 deze samenwerking als doel moet hebben de subsidielast zo laag mogelijk te houden,
 enkele stichtingen de accommodatie in eigendom hebben verworven.
Draagt het college op:
1. over het jaar 2019 een eenmalige extra bijdrage in het negatieve exploitatieresultaat toe te kennen
aan stichtingen en instellingen die financieel nadeel ondervinden van de wijziging van het
sportbesluit BTW,
2. deze bijdrage maximaal 40% van het BTW-nadeel te laten zijn (gebaseerd op het gemiddelde van
de boekjaren 2016/2017/2018),
3. de ondergrens van deze eenmalige bijdrage te stellen op € 3.000,- en de bovengrens op € 25.000.4. nader te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de gemeente om gecompenseerd te worden
voor de gevolgen van deze BTW-regeling (zie brief VSG),
5. in de kaderbrief en de begroting 2020 de negatieve gevolgen duidelijk mee te laten wegen bij het
vaststellen van het subsidieplafond voor de betreffende accommodaties/voorzieningen,
6. het maximaal toe te kennen budget vast te stellen op € 60.000,- en dit ten laste te brengen van de
algemene reserve.
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