De gemeenteraad van Wijchen
19 3 24567 Lokale heffingen
Antwoord op vragen over verlaging OZB voor vrijwilligersorganisaties
van de fractie CDA.
Wijchen, 18 december 2018
Geachte leden van de raad,
Kernboodschap
Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt cs (35026,
nr. 52) aan. Hierdoor kunnen gemeenten, na aanname van het belastingplan in
de eerste Kamer, ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen,
speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere algemeen nut beogende
instellingen en sociaal belang behartigende instellingen niet langer het hoge
OZB-tarief voor niet-woningen (lees: bedrijven) in rekening te brengen, maar
het lage OZB-tarief voor woningen.
Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling en wacht de definitieve
besluitvorming af.
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.
1. Bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het amendement Omtzigt cs
(35026, nr. 52) biedt?
Antwoord:
Ja. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om onderscheid te maken in verschillend
soorten instellingen. Zo kan een gemeente die ervoor kiest om onderscheid te
maken, bepaalde instellingen alleen het eigenarendeel, zoals dat voor woningen
geldt, laten betalen in plaats van het eigenaren- en gebruikersdeel voor nietwoningen.
Gemeenten kunnen wel kiezen welke categorieën van sociaal belang
behartigende instellingen voor het lagere tarief in aanmerking komen, zoals
sportverenigingen, muziekverenigingen en scouting, maar zij mogen geen
onderscheid maken binnen deze categorieën, waardoor de ene sportvereniging
een lager OZB-tarief krijgt dan de andere sportvereniging.
Het amendement verplicht gemeenten niet om voor instellingen van sociaal
belang het woningtarief toe te passen: dat is facultatief.

2. Wat is uw mening omtrent de OZB tarieven van vrijwilligersorganisatie, zoals
een sportvereniging of scoutingclub in vergelijking met de OZB tarieven voor
een gewoon huishouden?
Antwoord:
Het college draagt verenigingen een warm hart toe en staat positief tegenover
maatregelen die bijdragen aan het financieel gezond houden van deze
verenigingen.
3. Deelt u de mening dat vrijwilligersorganisaties van wezenlijk belang zijn voor
de sociale cohesie en de gemeenschap in onze gemeente?
Antwoord:
Het spreekt voor zich dat het college hieraan veel belang hecht. Hieraan is dan
ook in het coalitieakkoord aandacht gegeven.
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:
Op basis van de huidige strekking van het amendement zijn wij bereid de OZB
verordening aan te passen. Wij wachten definitieve besluitvorming in de Eerste
Kamer af.
De gemeenteraad stelt de OZB verordening en de tarieven vast. Als de sociaal
belang behartigende instellingen het woningtarief gaan betalen in plaats van het
niet-woningtarief, verandert de hoogte van deze tarieven.
De tarieven worden bepaald op basis van de in de gemeentelijke begroting
opgenomen inkomsten OZB voor woningen of niet-woningen en de WOZ waardes
voor woningen en niet-woningen.
5.

Kunt u deze vragen binnen 2 weken beantwoorden?

Antwoord:
Ja.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,

De burgemeester,

