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Nr. RV16.0072 (2016) 

 

 

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij betreffende 
Onderbouwing van de OZB-heffing voor het onbebouwde maar ook bebouwde deel van sport- en 
recreatieve voorzieningen 

 

 

Aan de fractie Stadspartij 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 

Op 19 september 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Onderbouwing van de OZB-heffing 

voor het onbebouwde maar ook bebouwde deel van sport- en recreatieve voorzieningen: 

 

1. Wij hebben begrepen dat scholen zijn vrijgesteld van de ondernemersfondsheffing. Is 

dat juist? 

2. Scholen en sport worden, volgens uw eigen schrijven, tot dezelfde categorie 

gerekend. Waarom dan ongelijkheid van de ondernemersfondsheffing? 

3. Wat is volgens u, de meerwaarde van sportverenigingen met accommodatie van het 

ondernemersfonds? 

4. Bent u genegen om net als bij scholen de sportaccommodaties vrij te stellen van de 

heffing van het ondernemersfonds? 

5. Bent u het met ons eens dat sport voor zoveel mogelijk mensen jong en oud 

betaalbaar moet zijn en dat door de vaste lasten van de sportverenigingen zo laag 

mogelijk te houden dit doel bereikt kan worden? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

Vraag 1. 

Nee, de scholen betalen ook de ondernemersfondsheffing. De gemeente is echter verplicht om op 

grond van de wetgeving inzake onderwijshuisvesting de gehele OZB en dus ook deze heffing terug te 

betalen aan de scholen. Om te voorkomen dat de gemeente daardoor twee keer betaalt, is in de 

Overeenkomst Ondernemersfonds vastgelegd dat dit gedeelte niet in de subsidie aan stichting 

Ondernemen aan Zee wordt uitbetaald. 

 

Vraag 2. 

Uw gemeenteraad heeft het ondernemersfonds ingesteld (RVO11.0171). Er is geen ongelijkheid in de 

heffing. Wij verwijzen hier naar het antwoord onder 1.  

 

Vraag 3. 

Het ondernemersfonds is onder andere bedoeld voor citymarketing. Hieronder vallen ook 

sportevenementen (zoals de Stichting Loopevenementen Den Helder). Sportverenigingen profiteren 

ook van het promoten van sportevenementen in Den Helder. Het is aan de Stichting Ondernemen aan 

Zee om invulling te geven aan het ondernemersfonds. Ook sportverenigingen kunnen aanvragen doen 

bij het ondernemersfonds.  

 

Vraag 4. 

In raadsinformatiebrief RI16.0076 hebben wij toegelicht waarom wij geen voorstander zijn van een 

vrijstelling OZB voor sportverenigingen. De gemeente kan wel de sportverenigingen tegemoet komen 

in de kosten. Dit kan door aanpassing van de Deelsubsidieverordening met een hogere wegingsfactor 

voor veldsporten. Om andere sportverenigingen daardoor niet te benadelen, zou het beschikbare 

subsidiebudget dan verhoogd moeten worden. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat 

de  hogere subsidie per veldsportvereniging niet altijd evenredig zal zijn met de verhoging van de 

gebruikerslasten/huur.  

Indien sportverenigingen worden vrijgesteld ontstaat juist ongelijkheid. Gaat het alleen om 

sportverenigingen met een buitensportaccommodatie waarvan de gemeente eigenaar is en 

sportvereniging gebruiker? Hoe dan om te gaan met eigenaren en gebruikers van sporthallen of niet 
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gemeentelijke sportaccommodaties? Of met eigenaren en gebruikers van overige maatschappelijk en 

cultureel vastgoed?  

 

Vraag 5. 

Ja, wij zijn het met u eens dat sport en bewegen voor een ieder toegankelijk moet zijn. Wij zijn het niet 

met u eens dat het onze taak is de vaste lasten van de sportverenigingen zo laag mogelijk te houden. 

Wij promoten, stimuleren en subsidiëren sport en bewegen op diverse andere manieren.  

In de eerste helft van 2016 is dit in de evaluatie van het Sportbesluit uitgebreid aan de orde gekomen. 

 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 11 oktober 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

Loco-burgemeester 

B.O.B. Haitsma  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


