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1. De incidentele last van dit besluit van per saldo maximaal € 25.000 zal betrokken worden bij de

jaarrekening 2011.
2. De structurele effecten zullen worden betrokken bij de kadernota 2012.

a. Hierbij wordt rekening gehouden met de compensatie aan acht verenigingen voor de
eigen investeringen in gemeentelijke kleedaccommodaties.

b. Ter uitvoering van motie 59 wordt voor het restantdeel van de belastingteruggave en het
voordeel als gevolg van de bijstelling van het investeringsplan een reservering voor een
multifunctionle sporthal voorgelegd, waarvan badmintonvereniging Duinwijck de
hoofgebruiker wordt.

3. Het besluit van het college zal ter kennisname worden voorgelegd aan de commissie Bestuur en
de commissie Samenleving.
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Onderwerp: Teruggave BTW 2003-2009 als gevolg van het Sportbesluit
Reg. Nummer: CS\CC\2011-498306

1. Inleiding
Met de inwerkingtreding van het zogenaamde Sportbesluit is het mogelijk
geworden om de BTW terug te vorderen over de investering- en exploitatielasten
van een sportaccommodatie. In het Sportbesluit wordt aangegeven dat als voldaan
wordt aan het criterium ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’ de activiteiten
niet zijn vrijgesteld, maar zijn belast met 6% BTW. Daarnaast kan de betaalde
BTW in vooraftrek worden genomen. Met de belastingdienst is overeenstemming
bereikt over de teruggave over de periode 2003-2009.

In deze nota zal ingegaan worden op de verwerking en de financiële consequenties
van deze teruggave.

2. Besluitpunten college
1. De incidentele last van dit besluit van per saldo maximaal € 25.000 zal

betrokken worden bij de jaarrekening 2011.
2. De structurele effecten zullen worden betrokken bij de kadernota 2012.

a. Hierbij wordt rekening gehouden met de compensatie aan acht
verenigingen voor de eigen investeringen in gemeentelijke
kleedaccommodaties.

b. Ter uitvoering van motie 59 wordt voor het restantdeel van de
belastingteruggave en het voordeel als gevolg van de bijstelling van
het investeringsplan een reservering voor een multifunctionle
sporthal voorgelegd, waarvan badmintonvereniging Duinwijck de
hoofgebruiker wordt.

3. Het besluit van het college zal ter kennisname worden voorgelegd aan de
commissie Bestuur en de commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Met dit voorstel wordt invulling geven aan het besluit in de nota ‘Compensatie
sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties buitensport’
(STZ/JOS Reg.nr. 2011/41328). Hierin is besloten om de financiële consequenties
in beeld te brengen.

4. Argumenten

Gemeentelijke kleedaccommodaties worden ingebouwd in het investeringsplan
Conform bestaande toezegging wordt een achttal verenigingen gecompenseerd voor
haar investering in gemeentelijke kleedaccommodaties. De investeringen in deze
gemeentelijk kleedaccommodaties worden conform bestaand beleid ingebouwd in
het investeringsplan.

In de nota “Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen
kleedaccommodaties buitensport” (STZ/JOS 2011/465511) zal nader ingegaan
worden op de compensatie van de kleedaccommodaties en de consequenties die dit
heeft.

Collegebesluit
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Aan motie 59 wordt uitvoering gegeven
Met dit voorstel wordt invulling geven aan de motie 59 (begrotingsbehandeling
2012): “Badmintonhal of badminton halt?”.

Het besluit is in lijn met bestaand beleid
Voor het financiële effect als gevolg van de correctie op het investeringsplan is dit
voorstel in de lijn met het bestaande beleid waarbij structurele financiële
consequenties worden betrokken bij de kadernota zodat integrale afweging over de
aanwending kan plaatsvinden.

Financiële paragraaf

De teruggave
Met de belastingdienst is overeenstemming over een BTW teruggave over de
periode 2003-2009 van € 4.346.548. Daarnaast dienen correcties voor een bedrag €
336.643 plaats te vinden in verband met te veel geclaimde BTW bij het BTW-
compensatiefonds. De teruggave van de BTW van per saldo € 4.009.905 ( €
4.346.548-336.643) heeft betrekking op zowel de investering- als de exploitatie
BTW. De verdeling hiervan is opgenomen in de bijlage.

De aanwending
In de jaarrekening 2010 is reeds een positieve bate van € 360.000 gemeld over de
terug te vorderen BTW over de exploitatiekosten 2003-2007. Deze bate is
betrokken bij het rekeningresultaat en is dus niet meer vrij besteedbaar.

Bij het vaststellen van de kadernota 2011 en het daarbij behorende investeringsplan
2011-2016 is akkoord gegaan met de aanwending van de teruggave BTW op het
sportcomplex Pim Mulier voor een bedrag van € 1.770.000 als dekking voor het
Sportpark Pim Mulier (IP-nummer 81.20).

Voor de overige investeringen (circa € 1.805.00) geldt dat de boekwaarde van de
betreffende activa met het bedrag van de teruggave wordt gecorrigeerd en dat er op
basis van de resterende afschrijvingstermijnen en nieuw (lager) afschrijvingsbedrag
wordt bepaald. Deze verwerking is in lijn met het Besluit, Begroting en
Verantwoording en afgestemd met de accountant. Met ingang van 2011 zijn alle
investeringen met betrekking tot sportaccommodaties aangepast aan het nu
geldende BTW-regime.

In 2011 zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van het sportbesluit. Het betreft hier
de kosten voor de begeleiding van het project voor circa € 50.000 en kosten van
Ernst & Young voor de fiscale begeleiding van circa € 50.000. Totale kosten circa €
100.000. Deze kosten worden in mindering gebracht op de opbrengst. Het
mogelijke incidenteel nadeel dat samenhangt met de teruggave, op dit moment
ingeschat op € 25.000,- wordt betrokken bij de jaarrekening 2011.
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Financiële consequenties
Naast een eenmalig nadeel van € 25.000 voor 2011, treden er nog de volgende
effecten op:

- Lagere kapitaalslasten als gevolg van afwaardering activa. In 2012 bedraagt
dit circa € 341.000. Afhankelijk van de resterende levensduur zal dat effect
in circa 15 jaar tot nihil afnemen.

- Als gevolg van het sportbesluit is de omvang van de investeringsposten
inzake sportaccommodaties verminderd met het BTW-deel. Dit leidt vanaf
2012 tot lagere kapitaalslasten. De bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn
als stelpost in de begroting opgenomen. Voor 2012 bedraagt € 71.000
oplopend naar € 200.000 in 2015.

- De exacte berekening van de compensatie aan de acht verenigingen voor
hun investering in gemeentelijke kleedaccommodaties is thans nog niet
bekend. De compensatie zal bestaan uit de vergoeding voor de
investeringen en de daaraan gerelateerde eigenaarlasten. Thans wordt
uitgegaan van een raming € 1.800.000. De investeringen in deze
gemeentelijk kleedaccommodaties worden conform bestaand beleid
ingebouwd in het investeringsplan. De eigenarenlasten zijn zogenaamde out
of pocket kosten.

- Ter uitvoering van motie 59 wordt voor het restantdeel (dat wil zeggen na
aftrek van alle kosten) van de belastingteruggave en de verlaging bij de
kadernota 2012 een reservering voor de sporthal voorgelegd. De vrijval
van de kapitaalslasten als gevolg van de vermindering van de
investeringsposten met het btw-deel zal gelabeld worden ten behoeve van
een nieuwe, multifunctionele, sporthal waarvan badmintonvereniging
Duinwijck de vaste hoofdgebruiker wordt.

In de bijlage staan de financiële consequenties voor 2011-2015 aangegeven.

5. Kanttekeningen
Op dit moment is nog geen beschikking ontvangen van de belastingdienst over de
periode 2003-2009. Een beschikking is de feitelijke beslissing van de inspecteur
waarop eventueel bewaar gemaakt kan worden. In deze beschikking zou tevens
melding gemaakt moeten worden over de eventuele rente compensatie.

Door het pre-prioritair inzetten van de lagere kapitaalslasten als gevolg van de
vermindering van de investeringsposten met het btw-deel, ten behoeve van de een
nieuwe sporthal, kan deze post niet betrokken worden bij een integrale afweging bij
de kadernota. Hoewel gehandeld word naar de aard en strekking van motie 59 kan
het structurele voordeel niet of maar ten dele worden gebruikt voor bijvoorbeeld de
budgettaire taakstelling op het investeringsplan.

Uitgangspunt is de bouw van een multifinctionele sporthal waarvan
bandmintonvereniging Duinwijck de vaste hoofdgebruiker wordt. Gezien het feit
dat het college bezig is met een strategisch huisvestingsplan, waarin onder andere
het beleid ten aanzien van eigendom en verhuur wordt (her)beschouwd, wordt
uitgegaan van deze ruime(re) omschrijving. Het college kiest er daarmee voor de
hal niet te benoemen als ‘Duinwijckhal’ of badmintonhal, alsof deze exclusief voor
de vereniging wordt gebouwd. Daarnaast vanwege het medegebruik van de
naastgelegen school en mogelijk andere gebruikers in de toekomst.
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6. Uitvoering
Bij de jaarrekening 2011 zullen de correcties in de activa-administratie zijn
verwerkt. Samen met de overige correcties zal dit leiden tot een incidenteel nadeel
van circa € 25.000, mogelijk dat de rentecompensatie dit tekort zal doen afnemen.

De raad heeft bij behandeling van de begroting 2012 ingestemd met het betrekken
van het voordelig saldo uit de BTW teruggave bij de nieuwbouw van een sporthal
ten behoeve van badmintonvereniging Duinwijck.

De structurele effecten zullen meegenomen worden bij de kadernota 2012 rekening
houdend met de compensatie van een achttal verenigingen inzake de
kleedaccommodaties en een bijdrage voor de sporthal. De compensatie aan de
verenigingen voor de kleedkamers wordt geraamd op circa € 1.800.000. Vanwege
het Sportbesluit zal voor een aantal jaren nog een teruggave komen uit de
herzieningstermijnen 2012 en verder. Deze teruggave, met een beperkt financieel
effect, zullen jaarlijks gecorrigeerd worden op de activa en als effect een lagere
kapitaalslast hebben.

7. Bijlagen
- Teruggave btw 2011-7-12

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Bijlage: Teruggave BTW 2003-2009 als gevolg van het Sportbesluit:

Specificatie teruggave BTW:

Beschikbare bedragen

Teruggave BTW 4.346.548€
Af: teveel geclaimde BCF 336.643-€

4.009.905€
Af: jaarrekening 2010 360.000-€
Af: Pim Mulier 1.770.000-€

Bestemd 2.130.000-€
Onbestemd 1.879.905€

Exploitatie effect 2011 75.000€
Afwaardering activa 1.804.905€

1.879.905€

Financiële consequenties:

1. Exploitatie 433.652€
Periode 2003 - 2007 363.548€
Periode 2008 - 2009 70.104€

2. Investering 3.576.253€
Periode 2003 - 2007 644.463€
Periode 2008 - 2009 2.561.559€
Correcties eerdere aangifte 706.874€
Correctie BCF 336.643-€

4.009.905€

2011 2012 2013 2014 2015
Baten:

Eenmalig effect 75.000-€ v -€ v -€ v -€ v -€
Kapitaalslasten -€ v 341.000-€ v 331.000-€ v 328.000-€ v 318.000-€
Effect vanuit IP -€ v 71.000-€ v 109.000-€ v 137.000-€ v 200.000-€
Rentecompensatie p.m. v -€ v -€ v -€ v -€

Lasten:
Uitvoeringskosten 100.000€ n -€ v -€ v -€ v -€

25.000€ n 412.000-€ v 440.000-€ v 465.000-€ v 518.000-€


