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De accommodatie (1)



De accommodatie (2)



Historie
Voorjaar 2013 : Exploitant sporthal De Schildkamp zegt contract op 

(per 1-8-2014); gemeente besluit tot 2 jaar verlenging voor 
30k€ per jaar meer (helft wordt verhaald op de verenigingen).

Juni 2013 : Gemeente besluit onder aandringen van verenigingen tot
uitvoeren haalbaarheidsonderzoek

Sept 2013 : Start haalbaarheidsonderzoek met verenigingen
Maart 2014 : Goedkeuring Business Case door gemeenteraad
April 2014 : Oprichting Sportstichting De Wiel
Mei 2014 : Beoogde provinciale subsidie (1 mln) niet haalbaar
Juni 2014 : Aangepaste Business Case (lat wordt hoger gelegd)
Okt 2014 : Goedkeuring aangepaste Business Case door gemeenteraad

(inclusief gemeentegarantie voor lening van 2,7 mln)
Mei 2016 : Oplevering sportaccommodatie De Wiel (door aannemer)
Aug 2016 : Officiële opening door gedeputeerde Markink.
Nov 2016 : Besluit OZB compensatie door gemeenteraad
Nov 2018 : Regeling voor sportaccommodatie De Wiel wordt in het

Bidbook West Betuwe opgenomen als belangrijk punt voor Asperen



De eerste 2-3 jaar
Exploitatie : Sponsoring (25k€) wordt gehaald en ook de kosten blijven 

binnen begroting dankzij vrijwilligers van Sportstichting De Wiel 
en verenigingen (schoonmaak, klusjes).

SKCN : Per 1-1-2018 zegt BSO de huur op (goed voor 5k€ per jaar) 

BTW : Per 1-1-2019 wordt BTW-regeling aangepast (Sportbesluit);
extra lasten van 2,5k€ per jaar

OZB-compensatie : Mocht deze regeling door West Betuwe niet worden ingesteld;
dan nog een tegenvaller van 8k€ per jaar; risico voor gemeente 
West Betuwe neemt aanzienlijk toe.



Wat vragen wij aan u?

Onderzoeken of een vorm van OZB-compensatie in West Betuwe (weer) kan worden 
ingevoerd, door dit in ieder geval op te nemen in de perspectiefnota!

om
• Verenigingen die het in het algemeen toch al moeilijk hebben niet te straffen 

voor hun eigen investeringen in hun gebouwen, maar juist tegemoet te komen.
• Continuïteitsrisico van de exploitatie van Sportaccommodatie De Wiel te 

verminderen (en een drama zoals bij het zwembad in Culemborg te voorkomen).

zodat
De maatschappelijk zo belangrijke sportverenigingen en accommodaties hun hoofd 

boven water kunnen blijven houden.



En wat was het resultaat?

West Betuwe zegt toe:
• OZB-compensatie blijft intact totdat de geharmoniseerde subsidieregeling wordt 

ingevoerd (maar lijkt hier nu van af te wijken, want er wordt aangegeven dat 
hier in 2021 geen geld voor is!)

• Bij de harmonisatie van de subsidies zal deze subsidie ook worden meegenomen 
(waar we nu op 6 mei over spreken).

Dus vragen we aan de gemeente West Betuwe:
• Houdt u aan uw toezegging onder punt 1!
• Neem de subsidie die de OZB compenseerde op in de geharmoniseerde 

subsidies vanaf 2022, op basis van de nog steeds geldende argumenten in deze 
presentatie, ten behoeve van de continuïteit van de exploitatie van 
sportaccommodatie De Wiel door Sportstichting De Wiel.



Vragen

?
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