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MOTIE 2022-07-15c

Onderwerp: OZB sociale instellingen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. instellingen van sociaal belang het hogere bedrijf/niet-woningtarief voor de OZB in rekening 

gebracht krijgen.
2. een wijziging van de Gemeentewet het mogelijk maakt om het lagere woningtarief in rekening 

te brengen;
3. verschillende gemeenten een subsidieregeling OZB in het leven geroepen hebben voor 

maatschappelijke instellingen en op deze wijze invulling geven aan het doel van de wet;
4. in 2019 mondelinge vragen gesteld zijn in onze gemeenteraad; de gemeenteraad in 2019 en 

in 2020 een brief heeft ontvangen van meerdere sociale instellingen (SV Ens, museum 
Nagele), die op 11 mei 2020 is dit besproken in de commissie BFE, middels een 
agendaverzoek van CU/SGP ondersteund door GroenLinks en VVD; hoewel als sympathiek 
beoordeeld, bestond destijds de financiële ruimte niet bij de Perspectiefnota 2020-2024 om dit 
door te voeren;

5. in het blad Binnenlands Bestuur dd 31 mei 2022 stond: ‘Minister Bruins Slot pleit ervoor het 
voorbeeld van enkele gemeenten te volgen die positieve ervaringen hebben met subsidies 
voor een - al dan niet gedeeltelijke - teruggave van de ozb voor ‘instellingen van een sociaal 
belang,’1

van mening dat
1. de begrotingsoverschotten in de Perspectiefnota laten zien dat de financiële ruimte nu wel 

bestaat2;
2. de coronacrisis er in heeft gehakt bij onze sociale instellingen (zie ook de coronaparagraaf in 

de jaarstukken 2021) en dit mede een reden vormt om het nu vorm te geven;
3. de reikwijdte van de subsidieregeling (welke sociale instellingen er onder vallen) op voorstel 

van het college door de raad wordt bepaald,

verzoekt het college
een subsidieregeling OZB sociale instellingen op te stellen en voor te leggen aan de raad

en gaat over tot de orde van de dag.

1 https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/teruqqave-ozb-aan-dorpshuizen-subsidie
2 Op basis van de ervaringen van andere gemeenten betekent deze motie enkele tienduizenden 
euro’s, wat exacter door het college berekend zal moeten worden.
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