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Datum: 1 november 2016

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Nr.:

Van het college van burgemeester en

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Wethouder Theunis

Ondenrverp: Lastenverlichting sport

Bíjlage: Motie 27 - Lastenverlichting sport via OZB
Wiiziqinqsbesluit "Nadere reqels voor subsidieverstrekki n92017"

Kennisnemen van
Het besluit van het college om ter uitvoering van motie 27 "Lastenverlichting sport via OZB" de
subsidieregeling "Compensatie OZB-heffing sportverenigingen en beheerstichtingen 2017" vast te
stellen en daartoe de "Nadere regels voor subsidieverstrekking20lT" te wijzigen.

lnleiding
ln de raadsvergadering van 21 juli 2016 is door de raad de motie "Lastenverlichting sport via OZB"
aangenomen.
Hierbij is het college verzocht om in de begroting 2017 een voorstel aan de raad voor te leggen om de
OZB-lasten van Roosendaalse amateursportverenigingen volledig af te schaffen.

I nformatie/kern boodschap
De raad wil de financiële armslag van amateursportverenigingen vergroten en de toegankelijkheid van
sport stimuleren. Structurele compensatie van de OZB lasten van Roosendaalse
amateursportverenigingen kan ervoor zorgen dat de sportverenigingen geld overhouden om aan sport,
de jeugd en bewegen te besteden of om de tarieven laag te houden.

Het is mogelijk om de in de belastingverordening OZB naast de wettelijke vrijstellingen facultatieve
vrijstellingen op te nemen. De gemeenteraad is daartoe bevoegd. Er zijn wel juridische
randvoorwaarden.
Vrijstellingen mogen op basis van artikel 219 van de Gemeentewet niet afhankelijk zijn van het
inkomen, de winst of het vermogen en moeten objectief worden geformuleerd. Dat laatste ter
voorkoming van willekeur.
Een vrijstelling moet objectief te rechtvaardigen zijn en passen binnen een belasting. De OZB is een
algemene heffing en in die zin gericht op een zo breed mogelijke lastenverdeling over de WOZ
objecten binnen een gemeente. lndien objecten worden uitgezonderd zal de uitzondering moeten
worden gemotiveerd en objectief moeten worden afgebakend.
Het opnemen van een objectief geformuleerde vrijstelling in de OZB kan ertoe leiden dat op grond van
het gelijkheidsbeginsel een bredere categorie (onbedoeld) in de vrijstelling deelt, bijvoorbeeld
zwembaden, sporthallen, e.d.
Een specifieke vrijstelling voor de subjecten de Roosendaalse amateursportverenigingen in de OZB is
te subjectief en willekeurig.
Onvoldoende inkomsten of vergroten van de financiële armslag van de verenigíng als grond voor een
vrijstelling van de amateursportverenigingen is in strijd met artikel 219 van de Gemeentewet.
De nadruk in de motie ligt op het vergroten van de financiële ruimte bij een beperkte groep
verenigingen. Het subsidie instrument is daar bij uitstek voor bedoeld.

Gelet op bovenstaande is besloten om de sportverenigingen te compenseren in de ozb-lasten d.m.v
een subsidie.

Consequenties
Om de subsidie te verlenen is de subsidieregeling "Compensatie OZB-Iasten sportverenigingen en
beheerstichtingen 2017" vastgesteld en zijn de Nadere regels voor subsidieverstrekking 2017 gewijzigd
conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.
Met de compensatie is een bedrag gemoeid van ruim € 40.000 (situatie 2016). Bij de besluitvorming bij
de Kadernola 2017 is een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld om de compensatie van de OZB
te bekostigen. ln de concept meerjarenbegroting 2017 is dít bedrag structureelopgenomen.
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Met de sportverenigingen vinden momenteel gesprekken plaats voor de overdracht van gebouwen. Op
dit moment betaalt de gemeente als eigenaar daar de ozb-lasten voor. Bij overdracht naar de
verenigingen ontvangen de betreffende verenigingen vanaf moment van overdracht de aanslag ozb.
De ozb-lasten vervallen bij de gemeente en worden toegevoegd aan het subsidiebudget. Voor de
gemeentebegroting budgettair neutraal, maar budget dient wel overgeheveld te worden bij de
bestuursrapportage 2017 . ln het wijzigingsbesluit is daarom een plafond van € 55.000 opgenomen.

Gommunicatie
De amateursportverenigingen worden geïnformeerd via de website van de gemeente Roosendaal, een
publicatie in Stadserf en de nieuwsbrief van Sportservice Noord-Brabant.

Vervolg(procedure)
n.v.t.

Bijlagen
1. Motie 27 "lastenverlichting sport via OZB;
2. Wijzigingsbesluit "Nadere regels voor subsidieverstrekkin g 2017"

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van al,
De secretaris, De bu
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Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op de Algemene subsidieverordening Roosendaal (ASV) en de Algemene wet

bestu u rsrecht;

overwegende dat:

- De raad op 2l juli 2016 een motie heeft aangenomen om de amateursportverenigingen in

Roosendaal te compenseren in de OZB-lasten;

BESLUITEN

vast te stellen de volgende wijziging van de Nadere regels voor subsidieverstrekktng 2017.

Anikel I Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking

De Nadere regels voor subsidieverstrekkíng 2O17 worden gewijzigd door toevoeging

van de volgende Nadere regel:

2.1.3 CompensatieOZB-lasten sportverenigingen en beheerst¡cht¡ngen

Artikel I Beleidsdoelstellingen

Door het compenseren van de OZB-lasten van Roosendaalse amateursportverenigingen

wordt de toegankelijkheid van sport gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen aan:

a. Jeugd op een gezond gewicht brengen en houden (JOGG).

b. Sport-, beweeg- en spelpart¡c¡pat¡e onder de jeugd vergroten.

c. Sport-, beweeg- en spelparticipatie onder de volwassen vergroten.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt ten behoeve van de compensatie

van de OZB-lasten van amateursportverenigingen en beheerstichtingen in de gemeente

Roosendaal om zodoende bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen zoals vermeld in

artikel l.



Subsidie wordt verleend voor de door de aanvrager verschuldigde en betaalde

onroerende zaakbelasting, die aan hem is opgelegd door de gemeente Roosendaal met

een op zijn naam gestelde aanslag.

ln deze nadere regel wordt verstaan onder beheerstichting: een stichting die

hoofdzakelijk ís belast met het beheer van de bU één of meer sportverenigingen in

gebru ik zijn de sportaccommodatie.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening

Roosendaal wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. subsidieaanvrager geen volledige rechtsbevoegdheid heeft;

b. subsidieaanvrager minder dan een jaar voorafgaand aan de aanvraag actief is.

Anikel 4 Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie (zonder programma van eisen) voor een periode van één jaar.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan een amateursportverenig¡ng

of een beheerstichting.

Artikel 6 Procedurebepalingen

l ln afwijking van artikel 6, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient

subsidie aangevraagd te worden voor I juli2017.

2. lngeval de aanslag voor 2017 wordt opgelegd na28 februari 2O17 moet, ¡n

afwijking van het eerste lid van dit artikel, de aanvraag binnen vier maanden na

dagtekeníng van de aanslag zijn ingediend.

3. ln afwijking van artikel 7, tweede lid van de Algemene subsidíeverordening

Roosendaal beslist het college op deze aanvraag om een jaarlijkse subsidie binnen

l3 weken gerekend vanaf de uiterste indieningsdatum.

4. Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de gemeentelijke website

www.roosendaal.nl waar een link staat geplaatst voor het aanvragen van de

subsidie.



5. Subsidieaanvragen kunnen ook schriftelijk worden ingedíend, via het daartoe

bestemde aanvraagformulier, bij het college van burgemeester en wethouders,

Postbus 5000, 47OO KA Roosendaal.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 201 7 bedraagt € 5 5.000 (onder voorbehoud van vaststelling

van de begroting door de gemeenteraad).

Artikel 8 Berekening van de subsidie

Subsidie wordt verleend op basis van een door de aanvrager in te dienen

subsidíeaanvraag met bijbehorende stukken.

Artikel 9 Verdeling van de subsidie

De subsidie wordt verdeeld over de subsidieaanvragen

Artikel I 0 Specifieke subsidievoorwaarden

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden overlegd

a. Een kopie van de aanslag onroerende zaakbelasting;

b. Een kopie betaalbew¡-s van de aanslag.

Artikel ll lnwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op l nove r 2O16

de secretaris, eb emeester,
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AANGENOMEN met z7 stemmen voor en 4 stemmen tegen (SP)

Motie z7

Lastenverlichting sport via OZB

De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op zr juli zo16, gehoord hebbende de
beraadslagingen over de Kadernota 2oal,

Van mening zijnde dat:

De flnanciële armslag van amateursportverenigingen vergroot wordt als de OZB-lasten van
Roosendaa lse a mateurspo rtveren i gi ngen structu ree I worden gecom pe nsee rd;

De toegankelijkheid van sport gestimuleerd wordt als de OZB-lasten van Roosendaalse
a mateu rsportvere n ig i nge n structu reel worde n gecompenseerd;
Een dergelijke maatregel ervoor zorgt dat de Roosendaalse sportverenigingen geld
overhouden om aan sport, de jeugd en bewegen te besteden of om de tarieven laag te
houden;

Besluit:

Het college te verzoeken om in de begroting2otT een voorstel aan de raad voorte leggen om de

OZB-lasten van Roosendaalse amateursportverenigingen volledig af te schaffen;

en gaat over tot de orde van de vergadering,
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MichaelYap
Jeroen van den Beemt
Eric de Regt

Arwen van Gestel

Sandra van den Nieuwenhof
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Roosendaalse Lijst
VLP

CDA




