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Subsidieregeling herwaardering sportobjecten 
 

Herwaardering sportobjecten 

De Waarderingskamer houdt als onafhankelijke instantie toezicht op de taxaties voor de Wet Onroerende 

Zaakbelastingen (WOZ). De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) verricht 

voor Stichtse Vecht de WOZ-taxaties. In de besprekingen over de WOZ-taxaties tussen de Waarderingskamer en 

de BghU is geconstateerd dat onder andere nieuwe kunstgrasvelden niet zijn meegenomen in voorgaande 

taxaties. De BghU heeft vervolgens de taxaties van alle sportobjecten geactualiseerd. In de geactualiseerde 

taxaties is de huidige verdeling tussen eigenaar en gebruiker, ook voor wat betreft de kunstgrasvelden, 

opgenomen. Onder sportobjecten worden ook de terreinen van de scouting verstaan.  

 

Subsidieregeling 
De actualisatie van de WOZ-waarden 2021 leidt voor meerdere (sport)verenigingen tot een hogere waarde van het 
sportobject en dus tot een verhoging van de onroerende zaakbelastingen over 2021. De herwaardering staat 
volledig los van de besluitvorming over de harmonisatie. In de taxaties is de huidige verdeling tussen eigendom en 
gebruiker, ook voor wat betreft de kunstgrasvelden, opgenomen. 
 
Sportverenigingen vervullen diverse maatschappelijke functies voor onze inwoners (zoals het bijdragen aan de 
gezondheid en leefbaarheid) die het college wil faciliteren en ondersteunen. Mede gelet op de maatregelen tegen 
de verspreiding van het Coronavirus konden sportverenigingen in 2021 minder eigen inkomsten verwerven. Ook in 
de eerste maanden van 2022 liepen deze inkomstendervingen door. Op dit moment zijn de maatregelen 
versoepeld maar is het nog onduidelijk of de maatregelen niet op een later moment nogmaals nodig zullen zijn. 
Hierdoor is het voor (sport)verenigingen lastiger om een hogere aanslag onroerende zaakbelastingen zelf op te 
vangen. Het college heeft besloten tot het instellen van een subsidieregeling Herwaardering sportobjecten, hierin 
worden de verenigingen in de periode 2021 tot en met 2024 voor 100% gecompenseerd voor de stijging van de 
onroerende zaakbelasting die het gevolg is van de huidige Herwaardering.  
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Financiën 

De BghU moet namens de gemeente over 2021 aan de (sport)verenigingen ongeveer € 42.000 meer aan 

onroerende zaakbelastingen opleggen. Het college zet deze extra belastingopbrengsten in ter dekking van de 

subsidieregeling Herwaardering sportobjecten. Ook voor diverse sportobjecten waarvan de gemeente de eigenaar 

is stijgen de onroerende zaakbelastingen. Voor deze sportobjecten ontvangt de gemeente meer aan onroerende 

zaakbelastingen en verloopt dit naar verwachting budgettair neutraal. Van een aantal sportverenigingen daalt de 

WOZ-waarde en daarmee ook het te betalen bedrag aan onroerende zaakbelastingen. De inkomsten en de 

uitgaven zullen in 2022 worden gerealiseerd. In de Bestuursrapportage 2022 nemen we de financiële 

consequenties mee.   

 

Communicatie 

Bij de aanslag voor de onroerende zaakbelastingen 2021 ontvangen de (sport)verenigingen een brief van de 
gemeente over de subsidieregeling waarmee de gemeente (sport)verenigingen tot en met 2024 de mogelijkheid 
biedt om de hogere aanslag onroerende zaakbelastingen te compenseren. De Sportraad wordt geïnformeerd over 
de subsidieregeling. Vragen over de hogere belastingaanslag kunnen de (sport)verenigingen stellen bij de BghU. 
Uiteraard bestaat altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vaststelling van de hogere WOZ-waarde 
door een (sport)vereniging. En voor vragen over de subsidieregeling kunnen ze terecht bij het gemeentelijke 
Sportpunt.   
 

------------------- 

 

Uitstel invoering woonplaatsbeginsels en financieel 

verdeelmodel Beschermd Wonen  
 

In de raadsinformatiebrief van 3 februari 2022 bent u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de 

doordecentralisatie beschermd wonen (BW). Met deze brief informeren wij u over het uitstel van de invoering van 

het woonplaatsbeginsel en de vernieuwde planning voor het U16 Regioplan BW 2023-2024. 

 

De beweging: zo zelfstandig mogelijk meedoen in de samenleving, zorg zo thuis mogelijk 

Veel inwoners met psychische problematiek geven aan dat zij het liefst in hun eigen omgeving werken aan hun 

herstel. Daarom organiseren we als gemeenten de zorg en begeleiding voor deze mensen bij voorkeur zo lokaal 

mogelijk, dichtbij huis. Met de doordecentralisatie van beschermd wonen wil het Rijk gemeenten nog beter in staat 

stellen om de zorg dichter bij de inwoners te organiseren. Als U16 maken we met elkaar afspraken in een 

Regioplan U16 over de inhoudelijke en financiële samenwerking rond Beschermd Wonen (zie bijlage). 

 

Uitstel invoering woonplaatsbeginsel en vernieuwde planning  

Op 25 februari 2022 heeft staatssecretaris van Ooijen (VWS) laten weten de invoering van het woonplaatsbeginsel 

- en het daarmee samenhangend nieuw verdeelmodel beschermd wonen - per 1 januari 2023 niet langer haalbaar 

te achten. Door de lange duur van de formatie van het nieuwe kabinet kon het wetsvoorstel niet op tijd ingediend 

worden. Ook is er een aantal aandachtspunten die uitgewerkt moeten worden. Hierna wordt bezien in hoeverre 

bijstelling nodig is van de maatregelen in het kader van de transitie naar beschermd thuis en wat de gevolgen zijn 

voor het tijdpad. Wel benadrukt de staatssecretaris dat het beleid is en blijft gericht op de geleidelijke transitie van 

beschermd wonen naar beschermd thuis. 

 
Gevolgen voor (financiële) afspraken in de U16 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-05-3-febr-Beschermd-Wonen-Intentieverklaring-LEADER-Svz-Programma-Groen-Groeit-mee.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/2022-05-03-Bijlage-Visualisatie-kernboodschap-U16.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/25/invoering-woonplaatsbeginsel-beschermd-wonen-per-2023-niet-langer-haalbaar
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Het uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel betekent dat de individuele 

gemeenten per 1 januari 2023 géén budget ontvangen voor de instroom van nieuwe cliënten beschermd wonen. Al 

het budget voor beschermd wonen blijft in 2023 bij de centrumgemeente Utrecht.  

 

De U16 gemeenten staan echter nog steeds achter de inhoudelijke beweging en willen die zorginhoudelijk niet 

vertragen. De afgelopen periode hebben we veel energie gestoken in de voorbereiding van de doordecentralisatie. 

We werken daarom aan een gezamenlijke werkbegroting 2023 die we kunnen gebruiken om de beweging te 

maken. In deze werkbegroting is budget opgenomen voor lokale gemeenten voor uitvoeringskosten, lokaal 

maatwerk en het verstevigen van de lokale toegang. We maken afspraken over hoe we samen sturen en 

monitoren op de ingezette beweging. Deze afspraken worden vastgelegd in het U16 Regioplan Beschermd Wonen 

2023-2024.  

 

Informeren gemeenteraden 

Na het zomerreces 2022 ontvangen de raden van de U16 gemeenten het Regioplan BW 2023-2024. Op basis van 

het Regioplan wordt tevens een uitvoeringsagenda ontwikkeld. In deze agenda worden onze ambities en doelen 

uitgewerkt naar een planning, en krijgt de samenwerking per 2023 nader vorm op data en monitoring, de 

organisatie van de toegang en zorglandschap. 

 

Ook organiseren we dan een informatiesessie over Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor (nieuwe) 

gemeenteraadsleden uit de regio Utrecht West. U wordt geïnformeerd over de inhoud van MO/BW, over de manier 

waarop we in de regio Utrecht West inzetten op de transformatie en hoe we toewerken naar een grotere regionale 

rol. 
 

------------------- 

 

Stand van zaken transitie recreatieschappen 
 

De afgelopen maanden hebben de raden en staten van alle deelnemers van Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

(SGL) en Plassenschap Loosdrecht en omstreken (LSD) ingestemd met het voorstel van 1 november 2021 over de 

toekomstige samenwerking binnen de recreatieschappen en opheffing van uitvoeringsorganisatie Recreatie 

Midden Nederland (RMN) per 1 januari 2023. 

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Op 17 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van SGL, gezien de instemmende besluitvorming van alle 

deelnemers, definitief besloten de toekomstige samenwerking in te richten conform het voorstel van 1 november 

2021. De daarbij behorende gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SGL is eveneens 

vastgesteld. Deze gewijzigde GR treedt op 1 januari 2023 in werking. Tevens is ingestemd met liquidatie van RMN 

en besloten geen zienswijze in te dienen op het liquidatieplan van RMN. 

 

Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Het AB-LSD  heeft op 16 februari 2022 besloten de toekomstige samenwerking in te richten zoals op 1 november 

2021 aan de deelnemers van de LSD is voorgesteld en eveneens in te stemmen met liquidatie van RMN en geen 

zienswijze in te dienen op het liquidatieplan van RMN. Eind maart 2022 heeft het AB-LSD de nieuwe concepttekst 

voor de GR LSD vastgesteld; deze ligt nu ter instemming bij de deelnemers van het Plassenschap. Na instemming 

zal het AB-LSD deze gewijzigde GR vervolgens vaststellen in juni 2022, waarna deze op 1 januari 2023 in werking 

treedt. 
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Uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland 

De deelnemers in uitvoeringsorganisatie RMN hebben dus besloten tot opheffing van RMN. Dit geconstateerd 

hebbende, heeft het bestuur van RMN op 10 maart 2022 ingestemd met opheffing van RMN en het bijbehorende 

liquidatieplan vastgesteld. Daarop is gestart met het onderzoeken en uitwerken van de nieuwe samenwerking in 

een dienstverleningsovereenkomst met de voor LSD en SGL beoogde nieuwe uitvoeringspartners 

Staatsbosbeheer en gemeente Wijdemeren.  

 

Raadsinformatiebijeenkomsten op 13 en 20 juni 2022 

Met de raads- en statenleden van de deelnemers is tijdens de eerdere informatiebijeenkomst afgesproken bij de 

volgende stap weer een informatiebijeenkomst te organiseren. Het betreft dan met name de keuze van SGL en 

LSD voor de nieuwe uitvoeringsorganisaties en de met hen te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. 

 

Per schap zal een aparte avond worden gehouden met specifieke toelichting en informatie over de stand van 

zaken en vervolgstappen: 

• Raadsinformatiebijeenkomst Recreatieschap Stichtse Groenlanden: maandag 13 juni 20.00 -22.00 uur 

• Raadsinformatiebijeenkomst Plassenschap Loosdrecht e.o.: maandag 20 juni 20.00 - 22.00 uur 

 

Bestuurlijke besluitvorming 

De komende tijd worden met betrekking tot de Recreatieschappen een aantal stukken ter besluitvorming aan uw 

raad voorgelegd: 

• Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. 

• Ontwerp uitgangspunten begroting 2023 recreatieschap Stichtse Groenlanden 

• Ontwerp Kadernota 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o. 

• 1e begrotingswijziging 2022 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden 

• 1e begrotingswijziging 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

 

 


