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Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Ozb-woningtarief bij instellingen van sociaal belang
Op initiatief van de fractie van het CDA heeft de Tweede Kamer ingestemd met een amendement dat
artikel 220f van de Gemeentewet wijzigt (TK 35026, nr. 52). Het amendement maakt mogelijk dat
sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang het woningtarief in
rekening gebracht krijgen voor de ozb in plaats van het (hogere) tarief voor niet-woningen. De
wijziging gaat in per 1 januari 2019. Het blijkt echter (ref. VNG Thema’s) dat er ook onduidelijkheden
bestaan met betrekking tot de reikwijdte van het amendement.
De fractie van CDA heeft de volgende vragen aan het college van b&w:
1)

Op welke wijze heeft het college reeds contact gehad met de VNG of anderszins met
betrekking tot de hierboven genoemde wijziging van de gemeentewet en eventuele
onduidelijkheden hieromtrent?

2)

Welke mogelijkheden heeft het college om deze verandering in de Gemeentewet in de
gemeente Uden toe te passen?

3)

Op welke verenigingen en andere Udense instellingen van sociaal belang is het ozb tarief voor
niet-woningen op dit moment van toepassing?

4)

Wat zijn de financiële implicaties voor de begroting 2019 enerzijds en de voordelen voor
Udense instellingen van sociaal belang anderzijds, indien de gemeente Uden gebruik maakt
van de mogelijkheden om het woningtarief toe te passen per 1 januari 2019?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 17-1-2019
Antwoord:
1.

We hebben zowel informatie ingewonnen bij de VNG als bij de BSOB. De BSOB organiseert in
het eerste kwartaal van 2019 een plenaire sessie / workshop om de tariefdifferentiatie te
onderzoeken. Dit met als doel om zowel in de besluitvorming als de uitvoering te streven naar
uniformiteit in het licht van de gezamenlijke visie. Vervolgens zal de uitkomst mogelijk tot
een aanpassing van het Udens beleid kunnen leiden en uiterlijk 1 juli 2019 door de
gemeenteraad vastgesteld moeten zijn, zodat het in de begrotingsbehandeling 2020 kan
worden meegenomen. De verwachting is dat dit ook financiële consequenties heeft.

2.

Door de VNG is aangegeven dat het amendement onduidelijkheden bevat en vragen oproept.
Zij beraadt zich over de reikwijdte van het amendement en streeft ernaar om de gemeenten
zo spoedig mogelijk nader te informeren. Ook de input van de VNG zal worden betrokken bij
de verdere besluitvorming. Dit betekent dat wij op dit moment nog geen inzicht hebben in de
eventuele mogelijkheden om deze verandering toe te passen.

3.

Het betreft de verenigingen en instellingen van sociaal belang, die nu een OZB tarief niet
woningen betalen. Het is niet mogelijk om op korte termijn hiervan een limitatieve
opsomming te geven. Desgewenst komen we hier na besluitvorming over de
beleidsaanpassing op terug.

4.

Zoals hierboven al vermeld, zijn de financiële gevolgen nog niet in te schatten omdat er nog
teveel onduidelijkheden zijn. Te zijner tijd komen wij met concrete antwoorden hierop terug
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