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ChristenUnie-SGP in Noordoostpolder wil dat verenigingen en goede doelen minder
belasting gaan betalen voor het pand dat ze gebruiken. Op dit moment betalen zij belasting
op basis van het hogere tarief voor onroerendezaakbelasting (OZB). Dankzij een
wetswijziging op 18 december 2018 in de Eerste Kamer kan nu een lager tarief worden
geheven door gemeenten.1
Verenigingen hebben het vaak al moeilijk genoeg met beperkte financiën en het zoeken naar
vrijwilligers. Ze kunnen dit financiële steuntje in de rug goed gebruiken. Onze fractie vraagt
daarom om meer informatie wat het terugschroeven van dit tarief voor financiële voordelen
heeft voor de organisaties en nadelen voor de gemeente. De OZB is natuurlijk een
belangrijke inkomstenbron voor de gemeente.
Begin 2019 heb ik reeds een toezegging op dit punt gehad van de wethouder Financiën.
Zowel vorig jaar als dit jaar heeft de penningmeester van S.V. Ens aandacht gevraagd voor
dit punt.2
De VNG heeft aandachtspunten bij de uitvoering van de wet.3 Hun belangrijkste
aandachtspunt is dat OZB-wetgeving een objectregistratie (WOZ-objecten) is en geen
subjectregistratie (gebruik van WOZ-objecten). Verschillende gemeenten in Nederland
hebben het daarom anders opgepakt.4 Ze hebben een laagdrempelige subsidieregeling
geïntroduceerd voor OZB voor maatschappelijke instellingen. Op deze manier is het wellicht
wel mogelijk om dit in te voeren.
ChristenUnie-SGP ontvangt graag het collegestandpunt (politieke wenselijkheid) en een
technisch advies (uitvoerbaarheid) voor de invoer van een subsidieregeling OZB voor
maatschappelijke instellingen in Noordoostpolder.
Vraag:
Wat is het advies over de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van een subsidieregeling OZB
voor maatschappelijke instellingen voor Noordoostpolder?
Het college acht een subsidieregeling OZB niet wenselijk. Dat komt omdat de
gemeente voor het merendeel van de sportaccommodaties en buurthuizen eigenaar is.
Dus de gemeente betaalt de OZB al. Verder zijn deze kosten verdisconteerd in
subsidies aan de maatschappelijk partners.
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Kamerstukken II, 35026, nr. 52. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35026-52.html
Brief ingekomen stukken raadsvergadering met nr 17167281.
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Zie o.a. https://vng.nl/nieuws/vng-wil-overleg-over-ozb-amendement-omtzigt
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Een voorbeeld van een gemeente: https://hskrant.nl/artikel/590185/steuntje-in-de-rug-voormaatschappelijke-organisaties-subsidie-ter-compensatie-ozb.htmlhttps://hskrant.nl/artikel/590185/steuntje-inde-rug-voor-maatschappelijke-organisaties-subsidie-ter-compensatie-ozb.html
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Er is door de gemeenteraad gekozen om de belastingen zo breed mogelijk in te zetten
en zo zuiver mogelijk.
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