Bestuursmemo GA AB 7 mei 2020
Door fiscaal adviesbureau Fiscaliade is een eerder rapport, een begeleidend schrijven en een
presentatie met betrekking tot de Vennootschapsbelasting (Vpb) opgesteld in samenwerking met
Staatsbosbeheer wat betreft de situatie van Groenalliantie. In de presentatie zijn verschillende
scenario’s uitgewerkt. Vanuit SBB financiën wordt geadviseerd om scenario 2b verder te
verkennen.
Dit om de volgende redenen;
1)
U kunt blijven sparen voor toekomstige investeringen: een belangrijke reden van het
bestaan van de gemeenschappelijke regeling is om gezamenlijk te investeren in de gebieden. De
Groenalliantie beheert niet alleen natuur- en recreatiegebieden, maar ontwikkelt deze ook
conform haar publieke doelstelling: het bevorderen van openluchtrecreatie. Daarvoor is het
noodzakelijk dat Groenalliantie over voldoende vermogen beschikt. Om meerjarige
projecten/investeringen te financieren moet er dus gespaard kunnen worden via de reserves.
Deelnemersbijdragen houden daar dan ook rekening mee: ze dekken enerzijds de exploitatie en
anderzijds wordt er gespaard voor gewenste publieke investeringen. Vanuit de
bestemmingsreserves kunnen deze investeringen gedekt worden.
2)
De deelnemersbijdragen fluctueren in dit scenario niet jaarlijks enorm om deze
investeringen/projecten te kunnen financieren. Het is lastig om ieder jaar een ander bedrag voor
de deelnemersbijdrage aan uw Raad voor te leggen en te begroten.
3)
Door goed af te stemmen met de belastingdienst, loopt het schap minder risico op
onverwachte Vpb lasten. Wellicht kan in overeenstemming met de Belastingdienst geopteerd
worden voor (gedeeltelijke) vrijstelling van de Vpb.
4)
Tijdens een eerder ambtelijk vooroverleg op 23 januari jongsleden is het rapport van
Fiscaliade en de scenario’s voor besproken, waarbij scenario 2b goed ontvangen werd. Tijdens dit
overleg is de geschiedenis vanaf 2016 met betrekking tot de Vpb toegelicht door Fiscaliade en zijn
diverse vragen en opmerkingen geplaatst. In tegenstelling tot een eerder advies van Fiscaliade om
de deelnemersbijdragen terug te betalen (puur vanuit fiscaal oogpunt gezien, het laagste risico),
zijn ook andere belangrijke juridische/financiële/politiek bestuurlijke aspecten besproken, zoals
het kunnen blijven sparen voor toekomstige investeringen en het niet jaarlijks laten fluctueren van
de deelnemersbijdrage.
Advies: Opdracht verlenen om scenario 2b verder te verkennen.

