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voormalige gemeente Lingewaal

Datum: 25 juni 2019

Ingediend door de fractie(s): GhristenUnie

lnleiding

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

divers subsidiebeleid. ln de nieuw ontstane gemeente West Betuwe zullen deze subsidie stromen
geharmoniseerd worden. Door de complexiteit vraagt dit de nodige tijd en is door het college

besloten om de bestaande subsidies van 2018 ongewijzigd ook nog voor 201"9 te laten gelden.

Voor alle subsidieontvangers geldt dus dat er voor hen dit kalenderjaar niets verandert ten opzichte

van 2018. Voor enkele niet commerciële sportverenigingen uit de voormalige gemeente Lingewaal

ligt het echter anders. Nadat zij eerder gekort waren op hun subsidies omdat zij inkomsten uit eigen

bar omzet hadden, is de toenmalige gemeenteraad van Lingewaal hen tegemoet gekomen met het

verlenen van OZB compensatie voor hun eigen gebouwen. ln haar bescheidenheid heeft het college

toen ook besloten dit te begroten tot de herindelingsdatum. Het betreffende raadsbesluit van

Lingewaal vermeldt echter geen eindtijd. ln de adviesnota werd slechts opgemerkt dat de kans

bestaat dat de nieuwe gemeenteraad de regeling op kortere of langere termijn kan intrekken.

Conclusie is dat dit nu de enige sportverenigingen in West Betuwe zijn die er in 2019 financieel
gezien op achteruit gaan in de toekenning van gemeentelijke subsidie.

ln het raadsspreekuur van 3 juni 2019 heeft de voorzitter van sportstichting De Wiel in Asperen een

toelichting gegeven over de betreffende OZB compensatie.

De raad van de gemeente West Betuwe op 25 juni 201-9 in vergadering bijeen, beraadslagend over de

Eerste Bestuursrapportage 20L9 West Betuwe versie 28-O5-2OI9.

Overwegende dat

Verenigingen belangrijke pijlers zijn voor een goede leefbaarheid in onze kernen

Deze verenigingen gedragen worden door vele waardevolle vrijwilligers

Deze vrijwilligers soms komen tot realisatie van hoogwaardige verenigingsgebouwen

Sporthal "De Wiel" in Asperen een uniek project is dat door provincie en gemeente

veelvuldig genoemd en geroemd wordt als bijzonder en professioneel burgerinitiatief
OZB compensatie een toegestaan middel is om subsidie te verlenen

Het proces van harmonisatie subsidie stromen nog enige tijd zal vergen

Alle subsidie ontvangers in West Betuwe een gelijke vergoeding ontvangen als in 2018



ls van mening dat

Het niet rechtvaardig is dat enkele verenigingen door dit beleid een financieel nadeel

ondervinden in 2019, het gel¡jkheidsbeginsel ook hier van toepassing moet zijn

Vrijwilligers en verenigingen niet bestraft moeten worden voor hun inspanningen om
hoogwaardige gebouwen en terreinen te realiseren die een hogere boekwaarde hebben

waarmee de OZB stijgt
Er oog moet zijn voor de risico's die er voor de gemeente zijn door de garantstelling die

verleend is voor o.a. de sporthal in Asperen

Verzoekt het college om

De OZB compensatieregeling voor de betreffende niet commerciële sportverenigingen uit de

voormalige gemeente Lingewaal ook voor 2019 te hanteren

Deze regeling voor die betreffende niet commerciële sportverenigingen mee te laten wegen

bij de harmonisatie van het subsidiebeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend,
4

Fred Temminck

Fractievoorzitter Christen Unie
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