
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft:  
Schriftelijke vragen (art. 38) aan College van B&W m.b.t. subsidiemogelijkheden sportinvesteringen 
 
Culemborg 15 oktober 2018, 
 
 
Geacht College, 
 
Het Rijk stelt zo’n 240 miljoen euro beschikbaar voor sportinvesteringen door gemeenten en 
amateursportorganisaties. Dit als compensatie voor een aanpassing van een vrijstelling in BTW-regels. 
Deze aanpassing leek gunstig, maar inmiddels is duidelijk geworden dat het per saldo veel voordeliger 
voor gemeenten en exploitanten is om BTW te betalen, aangezien dat ook recht op aftrek van de 
omzetbelasting geeft. Met twee beschikbare subsidie regelingen wil het Rijk sportvereningingen 
tegemoet komen. 
 
Compensatieregeling 
Sporten en bewegen zijn goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid en de sociale contacten. 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil mensen daarom stimuleren meer te sporten 
en bewegen. Om mensen hierin te stimuleren is het van belang dat de accommodaties waar zij dit 
kunnen doen van goede kwaliteit en goed onderhouden zijn om zo kwalitatief hoogwaardige sport aan 
te kunnen bieden. Onder voorwaarden kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen tot 
2019 de btw die aan hen in rekening wordt gebracht bij investeringen in sportaccommodaties en 
sportmaterialen in aftrek brengen. Door een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU is 
de btw-vrijstelling voor sport verbreed en moet bovenstaande mogelijkheid tot aftrek worden 
aangepast. Daardoor vervalt in de meeste gevallen ook de mogelijkheid om btw te verrekenen. Voor 
de schatkist leidt dit tot een extra lastenrelevante opbrengst van 241 miljoen euro in 2019. Voor 
gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen leidt dit tot een financieel nadeel van dezelfde 
omvang. Dit staat te lezen in de toelichting van de op 12 juli gepubliceerde regeling. Het kabinet had 
eerder al aangekondigd gemeenten hiervoor te compenseren, nu is duidelijk hoe dat precies gebeurt. 
Lokale overheden kunnen een beroep doen op een specifieke uitkering 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40847.html ) – die enkel en 
alleen voor sportinvesteringen mag worden gebruikt – met een plafond van 152 miljoen euro 
in 2019.  
 
20 procent van investering 
Daarnaast heeft de minister een subsidieregeling (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-
40859.html ) voor sportorganisaties gepubliceerd. Het gaat om subsidie voor de bouw of het 
onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Het 
plafond hiervan is 87 miljoen euro. Subsidies bedragen 20 procent van de investering. Daarbij geldt 
een maximum van 2,5 miljoen euro per jaar, anders zou er geen sprake meer zijn van ‘een zuiver 
lokale activiteit’ door een amateursportorganisatie, wat op problemen met de staatssteunregels zou 
kunnen stuiten. “  Tevens is er in deze regeling sprake van een aanvullende subsidie, m.b.t. 
energiebesparing en toegankelijkheid. Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen voor 
deze aanvullende subsidie van 15% worden in bijlage 1 bij de subsidieregeling genoemd. 
 
De fractie van het CDA Culemborg vraagt zich af of ook de Gemeente Culemborg bekend 
is met deze specifieke uitkeringen voor de gemeente en of sportorganisaties in onze gemeente  
voor deze subsidie(s) in aanmerking kunnen komen en hierop worden geattendeerd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben hierom de volgende vragen: 
 
1. Wat zijn de consequenties voor Culemborg en haar sportorganisaties van de aanpassingen van de 
BTW-regels? Heeft het college inzicht op de mogelijke gevolgen van stichtingen die zich met sport 
bezig houden? 
 
2. Wordt er- of kan er over deze wijzigingen naar de sportorganisaties worden gecommuniceerd? 
 
3. Kunt u nagaan of de Gemeente Culemborg gebruik kan maken van deze specifieke 
uitkering en gaat het College deze aanvragen (Aanvragen moeten vóór 1 december dit jaar worden 
ingediend) of heeft zij dit mogelijk al gedaan? 
 
3. Wat bedragen de ‘te verwachten’ gerealiseerde bestedingen voor activiteiten in het 
kader van sport van de Gemeente Culemborg voor 2019 en wat zou daarmee de 
impact van deze uitkering voor de gemeente bedragen? 
 
4. Is het College bereid de sportorganisaties in Culemborg te wijzen op de mogelijkheid 
tot het aanvragen van een subsidie bij het Rijk voor bouw, aankoop of onderhoud van 
sportaccommodaties en/of -materialen en met de sportaccommodaties overleg te 
voeren over de mogelijkheden? 
 
5. In hoeverre kan bovenstaande subsidieregeling een bijdrage leveren in de discussie over een 
toekomstbestendige exploitatie van sportverenigingen in Culemborg?  
 
Wij zien uw antwoorden graag tegemoet. 
 
Namens de fractie van CDA Culemborg, 
  

 

Marco van Zandwijk | 06-4791 6249 |  
Raadslid CDA Culemborg   

 


