
 

 

Beantwoording technische vragen m.b.t. Sportbedrijf Doetinchem 
 
Vraag 1: de SPUK-regeling in relatie tot het btw compensatiefonds (D66)  
 
Antwoord 
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. Het ministerie van VWS heeft met een specifieke 
uitkering voor gemeenten (SPUK) en een subsidieregeling voor amateursportorganisaties 
(BOSA) het btw-nadeel zoveel als mogelijk gecompenseerd. 
 
Rozengaarde BV is er tot dusver in haar handelwijze vanuit gegaan dat de uitgebreide 
btw-vrijstelling ook voor haar activiteiten van toepassing is. Daarom heeft Rozengaarde 
BV voor 2019 ook een beroep gedaan op SPUK (via een gemeentelijke aanvraag). 
 
De SPUK is dus juist in het leven geroepen ter compensatie voor BTW-vrijgestelde 
activiteiten.  
 
  
Vraag 2: Wat betekent de verlate overdracht van accommodaties over 3 jaar, voor de 
huidige balanswaarde? (CU-SGP) 
 
Antwoord 
In het beslisdocument is hierover het volgende opgenomen 
Geadviseerd wordt na een periode van 3 jaar waarin SBD de gelegenheid heeft zich te 
ontwikkelen, de eigendomsoverdracht van de gemeentelijke binnensportaccommodaties 
te effectueren, mede op basis van een verkoop regulerend beding. Tot dit tijd worden de 
betreffende accommodaties via een huurovereenkomst door de gemeente Doetinchem 
aan SBD ter beschikking gesteld. 
 
De huidige balanswaarde van het SBD verandert niet. Over 3 jaar bij overdracht van de 
accommodaties aan het SBD verandert de balanswaarde wel. De omvang van de toename 
van de balans van SB hangt af van de wijze van overdracht. Dat wordt nog verder 
uitgewerkt. 
Aangezien de gemeente Doetinchem als enig aandeelhouder eigenaar van het 
Sportbedrijf Doetinchem is, houden we hier toezicht op en passen we het meest 
voordelige construct toe. Dit verwerken we dan in het verkoop regulerend beding.  
 
Vraag 3: Stel 2021 levert een verlies op . Wat gaat er dan gebeuren ? Moet de gemeente 
dat aanzuiveren of wordt er dan bezuinigd binnen het Sportbedrijf ? (VVD) 
 
Antwoord 
Het uitgangspunt is dat het Sportbedrijf Doetinchem B.V. straks een zelfstandige B.V. is. 
Dit houdt in dat een eventuele winst mag worden gehouden (wel met een 
herinvesteringsplicht om niet eindeloos reserves op te bouwen) en voor een eventueel 
verlies moet het SBD zelf opdraaien. De gemeente hoeft een eventueel verlies dus niet aan 
te vullen of te dichten.  
 
In bijzondere  omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij Corona, Zijn wij ervan overtuigd dat 
we problemen beter gezamenlijk aanpakken. Uiteraard moet ook een uitbreiding van 
taken die we beleggen bij het SBD ook van budget worden voorzien. 
Kortom, afhankelijk van de reden waarom het SBD mogelijk een verlies draait, dienen we 
een afweging te maken in hoeverre het SBD financieel moet worden ondersteund vanuit 
de gemeente.   



 

 

 
Vraag 4: Het ingebrachte eigen vermogen is grotendeels afkomstig van 
Rozengaarde.  Komen verliezen van het Sportbedrijf die niet samenhangen met de 
exploitatie van Rozengaarde , toch op dit door Rozengaarde ingebrachte vermogen in 
mindering ? (VVD) 
 
Antwoord 
Alle onderdelen van  het Sportbedrijf vormen samen de BV. Dit betekent dat er sprake is 
van één bedrijfsvoering en er niet meer wordt gewerkt in gescheiden stromen. De normale 
bedrijfsvoeringsregels zal worden gevolgd. Eventuele verliezen zijn voor rekening van de 
hele BV. Hierin zit ook het ingebrachte vermogen van Rozengaarde. Daarbij dient 
uiteraard goed rekening te worden gehouden met het vormen van voorzieningen / 
reserves per accommodatie.  
 
Vraag 5: Er wordt voor gekozen om Rozengaarde BV statutair om te zetten naar de 
vennootschap waarin het Sportbedrijf wordt ondergebracht.  Dat is best wel ingewikkeld.   
Waarom is er niet voor gekozen om voor het Sportbedrijf een nieuwe holding te maken 
en daarin de huidige Sportservice in te brengen en de huidige Rozengaarde BV daar ‘ 
onder te hangen “ ? (VVD) 
 
Antwoord 
Er wordt gekozen voor één BV, omdat we geloven in de meerwaarde van één bedrijf, éen 
loket voor de inwoner en de verenigingen (extern). Maar juist ook intern brengt dit 
voordelen met zich mee: je profiteert van elkaar kennis en kunde, het brengt vele 
bedrijfsvoeringsvoordelen met zich meebrengt en het beperkt de administratieve lasten. 
Deze wijze van organiseren is gangbaar in den lande.  
Dit wil niet zeggen dat deze organisatievorm ook altijd zo zal blijven. De directie en RvC 
heeft de vrijheid om de organisatie anders in te gaan richten, onder voorbehoud van 
besluitvorming met de aandeelhouder.  
N.B. Het omvormen van statuten van Rozengaarde is gebaseerd omdat dit het meest 
praktisch en efficiënt is en brengt zo min mogelijk administratieve lasten met zich mee.  
 


