
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen we u toekomen ons antwoord op de door de heer Rene Bolle van 

het CDA, de heer Amrut Sijbolts van de Stadspartij Stad en Ommeland, 

mevrouw Ietje Jacobs van de VVD, de heer Ton van Kesteren van de PVV en 

mevrouw Lucy Wobma van de SP gestelde vragen ex art. 38 RvO over de 

OZB (sport)verenigingen voormalige gemeente Haren en Ten Boer. 

De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

 

Inleiding 

U heeft uw zorgen geuit over de hoogte van de door de gemeente Groningen 

per 1 januari 2019 ingevoerd OZB-tarieven. Deze nieuwe tarieven hebben er 

toe geleid dat de (sport)verenigingen in de voormalige gemeenten Ten Boer 

en Haren, en verenigingen in Groningen die opstallen in eigendom hebben, 

geconfronteerd worden met een forse stijging van de OZB. Wij snappen uw 

zorg. Echter heeft uw raad op 29 maart jongstleden een OZB-

compensatieverordening vastgesteld waarmee eigenaren van niet-woningen, 

compensatie krijgen. Bovengenoemde (sport)verenigingen vallen hieronder. 

Deze compensatieregeling houdt in dat de verhoging in de komende 5 jaren 

met een aflopend bedrag zal worden gecompenseerd. Uw vragen zijn breder 

dan alleen de sport en richten zich ook op de nadelige consequenties van de 

OZB verhoging voor buurtcentra, cultuurinstellingen en andere verenigingen 

met een  maatschappelijk belang, sinds de vorming van de nieuwe gemeente 

Groningen. Tevens legt u een relatie met de nog door te voeren harmonisatie 

van tarieven, stijging van energielasten en invoering van nieuwe BTW-regels 

voor de sport. 
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De vragen beantwoorden wij als volgt:  

1. Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek waar 

(sport)verenigingen mee te maken hebben? Zo ja, heeft u een beeld 

wat de (mogelijke) gevolgen zijn van deze problemen voor 

(sport)verenigingen? Zo ja, kunt u dit delen? Zo nee, bent u bereid dit 

inzichtelijk te maken? 

Ja, het college is op de hoogte van de problemen en heeft de signalen 

ontvangen. Wij hebben nog geen integraal beeld van de geschetste 

problematiek. Een deel van de problematiek wordt veroorzaakt door externe 

factoren zoals het landelijk besluit over de BTW regeling en ook een stijging 

van de energiekosten. Hier hebben wij geen invloed op. Bij de harmonisatie 

van de tarieven, proberen wij alle veranderingen inzichtelijk te maken. 

2. De inventarisatie die wij hebben gemaakt betreft sportverenigingen. 

Heeft het college in beeld in hoeverre deze problemen ook spelen bij 

andere verenigingen of stichtingen met een sociaal belang (bv. 

muziekverenigingen, cultuurinstellingen e.d.)? Zo ja, kunt u dit delen. 

Zo nee, bent u bereid dit inzichtelijk te maken? 

Zie antwoord op vraag 1. 

 

3. Is het college het met ons eens dat er aangesloten moet worden bij het 

“amendement-Omtzigt” óf dat er een subsidieregeling ingesteld moet 

worden om zo verenigingen met een sociaal belang te ontzien en 

toegankelijk te houden? Zo ja, welke vorm heeft uw voorkeur en 

waarom? Zo ne, waarom niet? Ziet het college nog andere 

mogelijkheden dan de twee genoemde varianten? 

In maart van dit jaar hebben we in ons voorstel over de OZB-tarieven 2019 

aangegeven dat er veel onduidelijkheid is over de uitleg van dit amendement. 

De minister van BZK heeft aangegeven dat zij samen met de VNG op zoek 

gaat naar de mogelijkheden tot verduidelijking. De vragen die het 

amendement oproept worden dus niet op korte termijn beantwoord. De 

mogelijkheid bestaat zelfs dat er een wetswijziging nodig is om een eind te 

maken aan de onduidelijkheid. In dat geval is er een wetswijzigingstraject van 

ongeveer twee jaar nodig. Het toepassen van tariefdifferentiatie brengt de 

kans op juridische procedures en financiële risico’s met zich mee. Omdat de 

risico’s niet goed te overzien zijn, wachten we met een voorstel over het al 

dan niet toepassen van tariefdifferentiatie tot er meer duidelijkheid is. 

 

4. Op dit moment is het college bezig om de begroting 2020 samen te 

stellen. Wij hebben begrepen dat voor het sportseizoen 2019-2020 de 

tarieven voor de sportclubs bevroren zijn. In de begroting 2020 zullen 

echter ook de OZB-tarieven en algemene sporttarieven mogelijk 
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worden aangepast. Is de Sportkoepel op voorhand betrokken bij deze 

aanpassing? Onze fracties zijn van mening dat er zo snel mogelijk 

duidelijkheid moet komen voor alle sportverenigingen. Wat is de 

planning van het college als het gaat om nieuwe sport- en OZB-

tarieven? 

 

Wat de OZB-tarieven betreft zullen we in de begroting van 2020 nog geen 

besluiten nemen over een tariefdifferentiatie in afwachting van duidelijkheid 

over het amendement-Omtzigt. Naar verwachting zal dit nog 2 jaar duren. De 

komende jaren is de compensatieregeling voor de OZB van kracht zoals 

vastgelegd in de OZB-verordening.  

De eerste (ambtelijke) bijeenkomst over de harmonisatie van de tarieven voor 

sportaccommodaties vindt begin oktober plaats. We willen een integrale 

afweging maken waarbij alle kosten en baten meegenomen moeten worden 

(huidige tarieven, werkzaamheden die door de clubs worden gedaan, 

bestaande contracten et cetera). De Sportkoepel zal hierbij betrokken worden. 

Wij streven er naar het gehele traject van harmonisatie van tarieven en de 

invoering daarvan in de loop van 2020 te hebben afgerond. Tot dat moment 

zullen de oude tarieven, met de gemeentelijke indexering, worden 

gecontinueerd. 

 

 

5 Ziet het college mogelijkheden om sportclubs bij te staan in het 

(zoveel mogelijk) voorkomen van hogere kosten door de BTW-plicht 

en de energieheffing? 

 

Ja, indien sportclubs vragen hebben of advies nodig hebben, willen wij ze als  

gemeente zeker bijstaan. De BTW- plicht is een landelijke regeling die voor 

de gemeente ook gepaard gaat met extra kosten. Er is een 

compensatieregeling van het Rijk voor zowel gemeenten (SPUK) als voor 

stichtingen en/of sportverenigingen (BOSA). De SPUK regeling dekt naar 

verwachting voor gemeenten niet alle extra kosten. Naar aanleiding van de 

jaarrekening volgt een definitieve afrekening vanuit het ministerie en krijgen 

wij meer duidelijkheid over het bedrag dat wij ontvangen.  

Indien verenigingen aan de voorwaarden voldoen kunnen zij van deze  

compensatieregeling gebruik maken. Hiervoor zijn nog middelen  

beschikbaar.  

Ook de stijging van de energiekosten wordt door externe factoren  

veroorzaakt. Hier hebben wij als gemeente geen invloed op. Alle huishoudens 

hebben hiermee te maken. Wel zijn er inmiddels al veel duurzaamheids- 

maatregelen getroffen. Daar zullen wij mee doorgaan in contact met de clubs. 

Overigens is het Huis voor de Sport samen met de provincie in september een  

project gestart ter ondersteuning van verenigingen bij het verduurzamen van  

de clubaccommodaties.  
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6. Uit de inventarisatie blijken sportverenigingen ook tegen een aantal 

specifieke problemen aan te lopen. Bijvoorbeeld een niet 

energiezuinig sportpark voor vv Glimmen of de problemen die 

voortkomen uit een toegankelijk sportpark zoals op sportpark De 

Koepel. Zijn de genoemde problemen uit de inventarisatie bekend bij 

het college? Zo ja, wat heeft u gedaan om deze problemen op te 

lossen? Zo nee, is het college bereid om n.a.v. de inventarisatie met de 

verschillende verenigingen in gesprek te gaan om deze specifieke 

problemen goed in kaart te brengen en ze op te lossen? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Genoemde problemen maken geen deel uit van de harmonisatie maar hierover 

is wel regelmatig contact met de klantregisseurs en de  

accommodatiebeheerders van Sport050. Zij trachten in samenwerking met de 

verenigingen tot oplossingen te komen. De vv Glimmen kan ook meedoen 

met het project “De energieke club” van het Huis voor de Sport 

 

7. De harmonisatie van beleid zal ook op sportgebied moeten 

plaatsvinden. Dit kan grote impact hebben op het project “Gelijk 

Speelveld”. Wat is de stand van zaken van “Gelijk Speelveld”? Kan 

het college aangeven hoe het plan van aanpak eruit ziet om ook de 

verenigingen uit de voormalige gemeenten Haren en ten Boer te 

vatten in het “Gelijk Speelveld? Kan het college daarvoor een tijdlijn 

schetsen en de  verschillende alternatieven die er zijn aangeven? Zo 

nee, waarom niet? 

 

Op een paar onderdelen zijn we nog met de sportkoepel in overleg. Daarna 

gaan we het voor het Gelijk Speelveld met de verenigingen uit de voormalige 

gemeente Groningen in gesprek om het opstal te vestigen. Planning is eind 

2019 afronden. De inventarisatie voor het Gelijk Speelveld voor de 

verenigingen uit het voormalige Haren en Ten Boer start in januari 2020. Het 

betreft hier de eigendomssituaties van clubgebouwen, de kleedkamers als ook 

de vergoedingen (schoonmaakvergoeding en de 

ingebruikgevingsvergoeding).   

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Koen Schuiling     Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


