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Differentiatie mogelijkheden OZB voor verenigingen

In een brief, ontvangen op 28 november 2018, stelt de fractie van het CDA een aantal
vragen over differentiatie mogelijkheden bij de OZB voor verenigingen.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende
antwoorden.
Aanleiding voor de vragensteller
Vraag
1. Bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het amendement Omtzigt cs
(35026, nr. 52) biedt?
Antwoord
Ja, het amendement is op 15 november 2018 door de Tweede Kamer aangenomen, en
regelt dat gemeenten de vrijheid krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en
andere instellingen van sociaal belang het lagere woningtarief van de OZB in rekening te
brengen in plaats van het tarief voor niet-woningen.
Vraag
2. Deelt u de mening dat het onrechtvaardig is dat een vrijwilligersorganisatie
zonder winstoogmerk, zoals een sportvereniging of scoutingclub een hoger
OZB-tarief betaalt dan een gewoon huishouden?
Antwoord
De gemeente heft al vele jaren OZB van eigenaren van woningen en van gebruikers en
eigenaren van niet-woningen. Dat gebeurt/is gebeurd op basis van door de raad
vastgestelde verordeningen en volgens de wettelijke voorschriften. Op grond van deze
regels zijn vrijwilligersorganisaties tot nu toe aangemerkt om te worden aangeslagen voor
het tarief van de niet-woningen, en huishoudens voor het woningtarief. Het voert te ver om
dit als onrechtvaardig te bestempelen.
Vraag
3. Deelt u de mening dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de
sociale cohesie en de gemeenschap in onze gemeente?
Antwoord
Ja.

Vraag
4. Bent u bereid de OZB verordening van de gemeente aan te passen en
sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en
buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s onder het lage OZB tarief te brengen?
Antwoord
Voor belastingjaar 2019 komt dit amendement te vroeg en is een aanpassing van de
OZB-verordening niet aan de orde. Het amendement is door de Tweede Kamer
aangenomen bij de stemmingen over het Belastingplan 2019. De behandeling door de
Eerste Kamer moet nog plaatsvinden evenals de aanpassing van de Gemeentewet.
Daarnaast bevat het amendement onduidelijkheden. In de toelichting wordt de suggestie
gewekt dat het gebruikersdeel van de OZB voor niet-woningen kan worden vrijgesteld.
De VNG beraadt zich momenteel over de reikwijdte van het amendement, en probeert
gemeenten hier spoedig nader over te informeren.
Zodra duidelijk wordt hoe de aanpassing van de Gemeentewet er definitief uit komt te zien
zullen we samen met GBLT de diverse financiële- en besluitvormingsaspecten nagaan en
voor de raad inzichtelijk maken. Vervolgens is het aan de raad om te besluiten over een
aanpassing van de verordening.
Vraag
5. Met betrekking tot vraag 4, wanneer denkt u dit in te kunnen laten gaan?
Antwoord
Op zijn vroegst vanaf belastingjaar 2020, afhankelijk van hoe het amendement uiteindelijk in
wetgeving wordt vertaald.
Vraag
6. Indien u zich kunt vinden in deze differentiatie, kunt u dit dan onderbouwen met dekking?
Antwoord
Uitgaande van de huidige begrotingspositie die een meerjarig tekort laat zien ligt het voor de
hand om de financiële dekking voor deze differentiatie binnen de OZB te zoeken.
De raad zal uiteindelijk over de dekking moeten besluiten.
Vraag
7. Zijn er al andere gemeentes die werk hebben gemaakt van deze differentiatie?
Zo ja, welke gemeentes zijn dat en hoe hebben zij dit aangepakt?
Zo nee, wat waren hun overwegingen om dit niet te doen?
Antwoord
Nee, de Gemeentewet is nog niet aangepast. Zie ook het antwoord bij vraag 4.
Vraag
8. Kunt u deze vragen binnen 3 weken beantwoorden?
Antwoord
Ja.
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