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Motie 'Harddraverij'

De raad van de gemeente Heemskerk, in vergadering bijeen op 31 januari2019'

gelet op artikel 36, eerste lid van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de

gemeente Heemskerk;

Gonstaterende dat:
. de harddraverij een zeer oude Heemskerkse haditie is en als zodanig tot ons cultureel

erfgoed kan worden gerekend;
. de harddraverij de kern is van onze Heemskerkse feestweek en een belangrijk sociaal

evenemenl is in ons dorp dat leidt tot gevoelvan saamhorigheid en bijdraagt aan de sociale

spankracht van Heemskerk;

. de harddraverij van Heemskerk sedert jaren een van de meest succesvolle van de ca.28

kortebaandraverijen in Nederland is;

. de recent aangenomen wet aanpassing kansspelbelasting als onbedoeld en ongewenst

neveneffect tot forse verzwaring van de belastingdruk voor de totalisator leidt;

. de harddraverijen voor het organiseren van wedstrijden in belangrijke mate afhankelijk zijn

van de kansspel opbrengsten van de totalisator en deze onlosmakelijk verbonden is aan het

organiseren van harddraverljen ;

Ovenregende dat:
. de Heemskerkse harddraverijvereniging aangeeft dat de wet aanpassing kansspelbelasting

als onbedoeld neveneffect het bruto spelresultaat van de totalisator sterk verlaagd en dit

desastreuze gevolgen heeft voor met name de harddraverijen;

. het zeer spijtig zouzijn als de traditie van de Heemskerkse harddraverij schade zou oplopen

door gebrek aan inkomsten;

. naar aanleiding van vragen in de 2€ kamer de staatssecretaris, de heer Snel opnieuw in

overteg is getreden met de draf- en rensporl, maar dit tot dusver geen oplossing heeft

opgeleverd;
. de Heemskerkse harddraverij aangeeft dat het gewenst is om nu stevige politieke druk uit te

oefenen richting de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid (waaronder de

Kansspelautoriteit ressorteert).

Roept het college op:
o b'rj de staatssecretaris, de heer Snel, aan te dringen een oplossing te bieden om de negatieve

effecten van de wet aanpassing kansspelbelastingen voor de harddraver'rj verenigingen te
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voorkomen of compenseren, waardoor traditionele harddraverijen zoals in Heemskerk ook na

invoering van de wet nog mogel$k blijven.

deze motie en oproep aan de slaatssecretaris onder de aandacht te brengen van de colleges

van de andere 27 gemeenten met een kortebaandraverij, met het vezoek die in hun

gemeenteraad te bespreken op mogelijke navolging van het Heemskerkse initiatief'

En gaat over tot de orde van de dag,
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John van Nimwegen
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Mail4 april2019

Geacht college,

Graag brengen wij u de brief van het college van B&W en de motie van de gemeenteraad van de
Gemeente Heemskerk bij u onder de aandacht. Het betreft een brief naar de Staatssecretaris om te
komen tot een oplossing voor de mogelijke problemen die gaan ontstaan bij Harddraverij verenigingen
door de wijzigingen in de kansspelbelasting.

Wij verzoeken u vriendelijk deze brief en motie door te sturen naar uW gemeenteraad.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de bijlage.

Hartelijke dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Heemskerk.
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Geachte heer Snel,

De harddraverü op de eerste donderdag in september is een begrip in Heemskerk e.o.

Duizenden bezoekers (hier ook wel "oortjes kijken" geheten ) en een gokje bij de totalisator zijn

onderdelen van de succesvolle kortebaanwedstrijd in Heemskerk.

Daarnaast heeft de harddraverij een belangrijke functie in de verbinding in onze gemeenschap. Vele

mensen treffen elkaar langs de baan en beleven hier een prachtige middag.

Het betreft kortom een langdurige traditie die behoort tot het immaterieel cultureel erfgoed van

Heemskerk.

Met de opbrengst van de totalisator, sponsorinkomsten, de toegangsprijzen en het lidmaatschapsgeld

wordt de organisatie van de harddraverij gefinancierd; inclusief het prijzengeld.

Juist deze inkomsten staan door de Wet aanpassing Kansspelbelasting voor sportweddenschappen

onder druk. De inkomsten uit de totalisator (waarvan 2/3 deel naar de organisatie gaat) is immers

veruit de belangrijkste inkomstenbron.

Dit heeft als directe consequentie dat de organisatie van de harddraverij Heemskerk onder druk komt.

De kosten voor de organisatie van de harddraverijzullen door aangescherpte (veiligheids)eisen

eerder toe- dan afnemen, waar de inkomsten in de toekomst door deze wetswijziging gaan

teruglopen.

Om de organisatie dan rond te krijgen zal het prijzengeld naar beneden gaan en het aantal

deelnemers verminderd worden. Dit heeft weer tot gevolg dat er minder paarden voor de kortebaan in

training gehouden worden en zodoende komt het voortbestaan van de kortebaan in zijn algeheel

onder grote druk.

Wijvragen u dan ook om de wetswijziging te heroverwegen en een uitzondering te maken voor de

draf- en rensport in het algemeen en de kortebaandraverijen in het bijzonder om zo onze Koninkl'tjke

Harddraverijvereniging in staat te stellen een belangrijk evenement in Heemskerk overeind te houden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Heemskerk,
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