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Voorstel: Beslisnota Tarieven sportaccommodaties 2019

Voorgesteld besluit raad
1. De Sporttarieven 2019 ongewijzigd te laten en deze opnieuw te beoordelen bij de
vaststelling van de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)-regeling 2019.
2. De hogere huuropbrengst reserveren op een concernstelpost.
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(038) 498 2298
B.Jeensma@zwolle.nl

Financiële gevolgen
Betreft doel
Begroting wijzigen
Dekking ten laste van

1.2.3 We versterken vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties
Ja
Budgettair neutraal

Bijlagen

n.v.t.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. De Sporttarieven 2019 ongewijzigd te laten en deze opnieuw te beoordelen bij de vaststelling van de
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)-regeling 2019.
2. De hogere huuropbrengst reserveren op een concernstelpost.
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Inleiding
Vanaf 1 januari 2019 is er sprake van een wijziging in de btw-vrijstelling sport.
Aan de kostenkant betekent dit dat de gemeente de aan hen in rekening gebrachte BTW bij
sportinvesteringen niet meer in vooraftrek kan nemen. De gemeente wordt voor dit nadeel
gecompenseerd middels een uitkering vanuit de SPUK. Het Rijk heeft de intentie om het geheel
budgetneutraal te laten verlopen, maar aangezien er een subsidieplafond is vastgesteld, is het nu nog
onduidelijk of er volledige compensatie zal plaatsvinden. Pas bij de vaststelling van de uitkering over
het boekjaar 2019 zal deze duidelijkheid er zijn.
Aan de opbrengstenkant (huurinkomsten) betekent de wetswijziging dat er geen BTW meer aan
huurders in rekening kan worden gebracht. De bij de begrotingsbehandeling goedgekeurde
Tarievennota bevat sporttarieven met een BTW component van 6%.
Het voorstel is om de hoogte van de tarieven 2019 voorlopig ongewijzigd te laten en deze pas op het
moment dat er duidelijkheid is over de mate van compensatie vanuit de SPUK-regeling definitief vast te
stellen.
Beoogd effect
Met dit besluit wordt beoogd duidelijkheid te verkrijgen over toepassing van de vastgestelde
sporttarieven.
Argumenten
1.1.
Besluit heeft geen negatieve gevolgen voor sportverenigingen
De door de gemeenteraad vastgestelde tarieven bij de begrotingsbehandeling zijn gebaseerd op de
tarieven van 2018 verhoogd met de jaarlijkse indexering. Deze tarieven zijn bekend bij de huurders van
de sportaccommodaties en zijn vastgesteld conform de normale afspraken. Het vasthouden aan deze
tarieven zal dus niet leiden tot een financieel nadeel voor de verenigingen.
1.2 Er is nog geen duidelijkheid over de opbrengsten uit de SPUK-regeling
Hoe de SPUK-regeling er uit ziet is wel duidelijk, maar hoe de definitieve gemeentelijke uitkering er uit
ziet is (nog) niet bekend. Uiterlijk eind april 2019 moet de aanvraag ingediend zijn. Pas bij vaststelling
van de SPUK-uitkering over 2019 zal duidelijk zijn of de beoogde kostenneutraliteit gerealiseerd is.
1.3 Pas bij definitieve vaststelling SPUK-uitkering 2019 kan besluit worden genomen over vervolg
De definitieve vaststelling van de SPUK-uitkering verwachten wij niet voor het jaar 2020. Pas op dat
moment zal duidelijk zijn of al dan niet sprake is ven een kostenneutrale vergoeding voor de gemeente
Zwolle. Tot die tijd corrigeren wij de tarieven die aan verenigingen in rekening worden gebracht niet
hetgeen betekent dat de gemeente een financieel voordeel heeft omdat de gemeente geen BTW hoeft
af te dragen. Nadere besluitvorming over de inzet van dit financiële voordeel zal plaatsvinden na
vaststelling van de SPUK-regeling.
Risico’s
Aan dit voorstel zitten nauwelijks risico’s verbonden. De tarieven zijn reeds vastgesteld door de
gemeenteraad en als zodanig ingeboekt op de gemeentelijke begroting. Enige risico zit in de mogelijke
reacties van gebruikers van onze sportaccommodaties die aan zullen dringen op een verlaging van de
tarieven met de opgenomen BTW Component van 6%.
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Financiën
Op de sportbegroting 2019 is een bedrag van € 1.049.629 exclusief 6% BTW begroot als
huurinkomsten via Sportservice. Bij handhaving van de huidige tarieven ontvangen we een extra
bedrag van € 62.978, zijnde de 6% BTW component. De begroting sport dient derhalve gewijzigd te
worden door dit bedrag op te voeren als verhoging van de begrote huurinkomsten. Tevens wordt een
uitgaven concernstelpost opgenomen voor hetzelfde bedrag in afwachting van duidelijkheid over de
definitieve SPUK-regeling.
Communicatie
Met Sportservice Zwolle is gecommuniceerd dat zij de vastgestelde tarieven blijven doorbelasten aan
de huurders en dat zij op hun site c.a. de omschrijvingen waarin BTW staat vermeld zullen verwijderen.
Vervolg
Dit besluit vraagt (nog) geen specifiek vervolg anders dan reeds opgenomen hierboven
(communicatie). Op het moment dat er volledige duidelijkheid is over de uitkomsten van de SPUKregeling wordt er een definitief besluit genomen over de hoogte van de sporttarieven.
Openbaarheid
Dit voorstel kan openbaar worden behandeld.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Jaargang

2019

Kenmerk

52539

Onderwerp
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 08-01-2019

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2019,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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