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Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing?: ☒ Ja
Gebruik dan het formulier Afstemming Fusiepartner, te vinden onder het kopje Algemeen.
Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

een bedrag van € 127.000,-- ter beschikking te stellen aan SSL ter compensatie van de nietontvangen gelden Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) 2019;
het bedrag van € 127.000,-- te dekken uit de algemene reserve.

Inleiding
Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging
van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van (gemeentelijke)
sportaccommodaties. De belastingvrijstelling betekent geen afdracht van btw over inkomsten, maar
ook geen recht op vooraftrek van btw op de uitgaven. Het vervallen van het recht op vooraftrek van
btw op de uitgaven zorgt in veel gevallen voor een nadeel bij de betrokken exploitanten van
sportaccommodaties. Om dit nadeel zoveel mogelijk te compenseren is de SPUK-regeling vanaf 2019
in het leven geroepen.
In de aanloop van de publicatie van de regeling SPUK was er veel onduidelijkheid over welk
sportbedrijf en/of zwembaden in aanmerking zouden komen voor de uitkering. Hierdoor is de
publicatie zelfs met drie maanden uitgesteld door het Ministerie van VWS. In deze periode is
gemeente Langedijk veelvuldig met SSL in overleg geweest ter voorbereiding op de SPUK-aanvraag
2019. SSL is in overleg meegenomen in de SPUK-aanvraag 2019 van gemeente Langedijk.
Na de aanvraag heeft de gemeente de BTW compensatie ontvangen voor het gemeentelijk deel.
Echter bleek dat de accommodaties in exploitatie bij SSL toch niet voldeden aan de SPUKvoorwaarden 2019. Hierop heeft SSL haar rechtsvorm per 1 januari 2020 aangepast en komen zij wel
in aanmerking vanaf 2020.
Om het tekort dat SSL heeft misgelopen in 2019 wordt gevraagd dit met terugwerkende kracht te
compenseren. Advies is een bedrag van € 127.000,-- ter beschikking te stellen aan SSL ter
compensatie van de niet-ontvangen gelden SPUK 2019 en het bedrag te dekken uit de algemene
reserve.
Beoogd resultaat
Door het bedrag van € 127.000,-- ter beschikking te stellen aan SSL wordt deze gecompenseerd voor
de niet-ontvangen gelden SPUK)2019.

Argumenten
1.

In overleg met SSL en de gemeente zijn afspraken gemaakt over de SPUK-aanvraag 2019.
In aanloop van de publicatie regeling SPUK 2019 is gemeente Langedijk veelvuldig met SSL in
overleg geweest. SSL is in overleg meegenomen in de SPUK-aanvraag 2019 van gemeente
Langedijk. Het beoogde effect was dat wanneer de gemeente de uitkering zou ontvangen zij dit
vervolgens konden verstrekken aan SSL en het jaarlijkse subsidiebedrag 2019 aan SSL niet
hoefde te verhogen. Echter heeft de gemeente de BTW compensatie in 2019 enkel ontvangen
voor het gemeentelijk deel. De accommodaties in exploitatie bij SSL voldeden niet aan de SPUKvoorwaarden, waardoor de compensatie werd misgelopen. Hierop heeft SSL haar rechtsvorm
per 1 januari 2020 aangepast en komen zij vanaf 2020 wel in aanmerking voor de compensatie.

2.

De tegemoetkoming SPUK 2019 is incidenteel.
Door de gewijzigde vormgeving van SSL naar Langedijk Actief per 1 januari 2020 voldoet deze
nu wel aan de SPUK-voorwaarden. Het tekort van 2019 is daarom incidenteel.

3.

Zonder de tegemoetkoming SPUK 2019 ontstaat bij SSL een liquiditeitsprobleem.
Zonder het misgelopen bedrag van de SPUK-aanvraag 2019 te vergoeden aan SSL, ontstaat er
bij SSL mogelijk een liquiditeitsprobleem.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Communicatie
Na positieve besluitvorming wordt SSL geïnformeerd.
Juridisch
Niet van toepassing.
Financiën
Voor de bijdrage SPUK 2019 aan SSL is het voorstel om deze te dekken vanuit de algemene reserve.
Preventief toezicht
Vanwege de vaststelling van het Herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard conform de Wet
algemene regels herindeling (Wet Arhi) is art. 21 van deze Wet van toepassing geworden.
Dit betekent dat de provincie besluiten heeft aangewezen die vooraf de goedkeuring van de provincie
behoeven. Het gaat om de volgende categorieën besluiten:
- Besluiten tot vaststelling van begrotingen en begrotingswijzigingen
Vervolgstappen
Bij een positief besluit wordt de bijdrage SPUK 2019 overgemaakt aan SSL.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Collegevoorstel bijdrage SPUK 2019 aan SSL.

Bijlagen ter informatie
Geen bijlagen.
Burgemeester en wethouders van Langedijk

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester
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Bijdrage regeling SPUK 2019 aan SSL

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021, nummer 20;
b e s l u i t:
1.
2.

een bedrag van € 127.000,-- ter beschikking te stellen aan SSL ter compensatie van de nietontvangen gelden SPUK 2019;
het bedrag van € 127.000,-- te dekken uit de algemene reserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 maart 2021.
de raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier

