AM 11-1

SP.
Amendement
Betreft: Speel geen btw spelletje met sportverenigingen.
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 21 januari 2019.
Aan de orde: Tarieven sportaccommodaties 2019.

Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf 1 januari 2019 een wetswijzing geldt ten aanzien van de btw-vrijstelling sport.
Daarmee de aan Zwolle in rekening gebrachte btw bij sportinvesteringen niet meer aftrekbaar is.
Zwolle geen btw meer in rekening kan brengen op de verhuumota aan de sportverenigingen.
Het voor de gemeente gaat om€ 62.978,00 btw geld waarvoor Zwolle achteraf door het Rijk
gecompenseerd zal worden.
Het college de huidige huurtarieven ongewijzigd wil laten.
Dit echter inhoudt, dat de btw post in het huidige huurtarief niet meer als zodanig wordt vermeld op
de nota, maar qua geld nog wel onderdeel uitmaakt van het eindbedrag op de verhuumota.
Het college hier een financieel voordeel mee behaalt waarvan zij pas na de definitieve compensatie
besluit wat men met dit geld gaat doen.
Het college bij argument 1.1 stelt dat dit geen negatieve gevolgen voor sportverenigingen heeft.

Van mening dat:
•
•
•
•
•
•

Voor sportverenigingen die de btw (gedeeltelijk) kunnen verrekenen deze handelwijze van het
college wel degelijk negatieve gevolgen heeft (zie*) en leidt tot een tariefsverhoging.
De exacte hoogte van de compensatie pas in 2020 bekend zal worden maar dat het Rijk de intentie
heeft om volledig te compenseren.
Het daarom gewenst is dat de tarieven 2019 verlaagd worden met de 6% btw component.
Zwolle hier geen of hooguit een klein en verantwoord risico loopt maar deze btw component voor
de individuele sportvereniging wel een groot verschil kan maken.
De verenigingen geïnformeerd kunnen worden over de achtergronden van deze verlaging en dat de
tarieven na 2019 opnieuw worden bezien na bekendwording van de exacte compensatie.
Zwolle op deze wijze haar sportverenigingen beter bedient en een (mogelijk) financieel nadeel bij
de verenigingen weghaalt.

De Zwolse raad spreekt uit:
•

Het huidige beslispunt 1 en 2 te schrappen en te vervangen door een nieuw beslispunt:

"De Sporttarieven 2019 te verlagen met de btw component en deze tarieven opnieuw te beoordelen
bij de vaststelling van de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)-regeling 2019."
En gaat over tot de orde van de dag.

portvereniging de btw in de huurnota verrekenen met de belastingdienst. Nu de btw niet meer op de nota van de gemeente vermeld staat, valt die btw
uurkosten niet meer te verrekenen met de belastingdienst en is er sprake van een tariefsverhoging omdat de nota qua eindbedrag gelijk blijft.
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