
M-2 Motie

Registratienummer

Onderwerp: OZB-compensatie/differentiatie voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere

sociaal belang behartigende instellingen.

Datum:2iuli2OL9

lngediend door de fractie(s): CDA

lnleiding

De drie voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal kenden allen een eigen divers

subsidiebeleid. Deze subsidiestromen zullen in de nieuwe gemeente West-Betuwe geharmoniseerd

worden. Een van de mogelijkheden om niet commerciële verenigingen met eigen accommodatie

tegemoet te komen is de mogelijkheid om via een subsidieregeling de opgelegde OZB-aanslagen voor

hun accommodatie te laten declareren. Daarnaast bestaat sinds november 2018 (amendement

Omtzigt cs 35026, nr 52 belastingplan) de mogelijkheid voor gemeenten om differentiatie toe te

passen in de OZB voor sportclubs en andere organisaties en verenigingen met een

maatschappelijke/socialiserende functie, waardoor zij een lagere OZB betalen.

De raad van de gemeente West Betuwe op 2 juli 20L9 in vergadering bijeen, beraadslagend over de

Perspectiefnota 20L9.

Overwegende dat

¡ Verenigingen en hun vrijwilligers belangrijke pijlers zijn voor een goede leefbaarheid in onze

kernen

¡ Vrijwilligers mede bijdragen aan de realisatie van hoogwaardige verenigingsgebouwen

¡ OZB-compensatie door middelvan subsidieverlening mogelijk is

o OZB differentiatie in de gemeentelijke verordening opgenomen kan worden

ls van mening dat

Vrijwilligersorganisaties, zoals bijvoorbeeld een sportvereniging een hoger OZB-tarief betalen

moet dan een gewoon huishouden

Deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale cohesie en de leefbaarheid in

onze gemeente

Vrijwilligers en verenigingen niet bestraft moeten worden voor hun inspanningen om

hoogwaardige gebouwen en terreinen te realiseren, die een hogere boekwaarde hebben,

waar mee de OZB stijgt
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Roept het college op

o de financiële gevolgen van OZB compensatie en OZB differentiatie van alle niet commerciële

verenigingen met eigen accommodatie in beeld te brengen, zodat deze informatie mee kan

wegen bij de harmonisatie van het subsidiebeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend

CDA West

ChristenUnie

Totaal
Voor r:L f)i )l ) r'í)ft ç\lÀ SaP 2-6\t*:1\ 'P+,*A 1r-,t / //-?r^r¡?.

Tegen Vr.r vl 2
Aanqenomen / V$¡¡¡€'r¡en


