
14. Compensatie OZB-heffing niet-commerciële sportaccommodaties. Raad 13 april 2017. 

 

Voorzitter, in de voorliggende adviesnota wordt helder uiteengezet wat de mogelijkheden zijn en 

wat wenselijk is t.o.v. OZB heffing op niet commerciële sportaccommodaties. De ChristenUnie is 

blij met deze adviesnota. Wij hebben er in het verleden sterk voor gepleit om sport als 

basisvoorziening in het manifest op te nemen, maar daarin stonden we alleen. Dan is het goed te 

constateren dat het college ook het grote maatschappelijke belang inziet van de sportverenigingen 

in Lingewaal en hen zo goed mogelijk wil faciliteren.  

Het verenigingsleven bloeit in onze gemeente en jong en oud brengt menig uur door als actief 

sporter of als enthousiast toeschouwer. De sportverenigingen organiseren naast de competitie 

sport ook veel activiteiten om het sociale aspect in de samenleving concreet inhoud te geven. De 

ChristenUnie is trots op zo’n rijk verenigingsleven en dat is echt van onschatbare waarde voor de 

leefbaarheid van onze gemeenschap. 

Er zijn mooie zaken tot stand gebracht in het recente verleden. Kijk naar de ijsclub in Herwijnen en 

sportaccommodatie De Wiel in Asperen om maar enkele voorbeelden te noemen.  Met trots 

worden ze in de openbaarheid vaak aangehaald als pareltjes in onze gemeente en voorbeelden 

van burgerinitiatief en dat heel terecht. Bij meerdere verenigingen staat op korte termijn iets 

moois te gebeuren. We hoorden het enthousiasme van de insprekers. Prachtig om te horen en te 

zien en dat moeten we niet alleen omarmen met mooie woorden, maar dat mag ons ook wel iets 

kosten. En het bedrag dat in deze adviesnota genoemd wordt, is alleszins acceptabel en de sport 

meer dan waard. Burgers steken de handen uit de mouwen en zijn vindingrijk, zij wenden hun 

expertise aan en ook het bedrijfsleven doet mee als sponsoren. We moeten dit koesteren en laten 

we als gemeente ook onze bijdrage met hetzelfde enthousiasme leveren. 

 

Als we het dan over ons mooie verenigingsleven hebben, moet ons tussendoor ook wel even van 

het hart, dat we wel onze zorgen hebben over het slecht functioneren van de ijsbaan en de niet 

meest ideale locatie keuze in de plannen voor een speeltuin, beide in Asperen. Deze verenigingen 

hebben zodoende moeite om hun doelstelling te behalen en dat is erg jammer.  

Als het vriest, wil je kunnen schaatsen en kinderen spelen graag met droge voeten in het zonnetje. 

We zouden het toejuichen als hier in overleg een duurzame oplossing gevonden kan worden. Wij 

denken er graag in mee. Wij zouden graag van de portefeuillehouder een toezegging hebben op 

dit punt. 

 

Voorzitter, het is helder dat we met deze voorliggende compensatieregeling alle niet commerciële 

sportverenigingen in Lingewaal op een mooie manier tegemoet komen en hen allen helpen om 

met aantrekkelijke goed uitgeruste accommodaties sporters van jong tot ouder te trekken en zo 

bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving. We stellen allen gelijk of het nu om grotere of 

kleine bedragen gaat, geen uitzonderingen.  

Fijn dat ook onze beoogde fusiepartners Geldermalsen en Neerijnen geen bezwaar zien. Zo kan 

deze regeling dan bij de herindeling meegenomen worden in het harmonisatie proces en dat is 

een goed uitgangspunt in het belang van onze verenigingen. 

Nogmaals gezegd, de ChristenUnie is blij met deze adviesnota en wij stemmen van harte in met 

het gevraagde besluit. 


