Verordening compensatie OZB maatschappelijke objecten
voormalig Rijnwaarden gemeente Zevenaar 2020

De raad van de gemeente Zevenaar;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 juli 2019;
Gelet op de motie “OZB voor sociaal-culturele verenigingen/stichtingen” van 21 maart 2018;
Gelet op het amendement “Zachte landing tarieven OZB 2018” van 21 maart 2018;
BESLUIT :
vast te stellen de verordening OZB maatschappelijke objecten voormalig Rijnwaarden gemeente
Zevenaar 2020.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. college: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;
b. maatschappelijke objecten: dorpshuizen, accommodaties voor verenigingen, sporthallen en
sportparken op het grondgebied van de voormalige gemeente Rijnwaarden;
c. verenigingen/stichtingen: niet-commerciële verenigingen of stichtingen die
maatschappelijke objecten in eigendom en/of in gebruik hebben en een OZB-aanslag
krijgen opgelegd. Het betreft de volgende organisaties: Caleidoz Welzijn, Scouting
Rijnwaarden, Drumfanfare PCL, SV Gelders Eiland, Lawn Tennisvereniging Lobith,
Duikteam Sub Aqua Libera, Schietvereniging Eendracht, sporthal/dorpshuis de Cluse,
Stichting Sporthal Lobith/Tolkamer, Stichting Sport Accommodatie Pannerden, Dorpshuis
de Spieker, Vereniging Dorpshuis Eensgezindheid Aerdt, Buurthuis Tuindorp, Stichting
Accommodatiebeheer Lobith-Tolkamer, Stichting Toeristisch Informatie Centrum
Rijnwaarden, Schuttersgilde Claudius Civilis, Schuttersgilde Excelsior, Schuttersgilde Vrede
en Vriendschap.
Artikel 2 Doelstelling
Het verstrekken van een subsidie waarbij verenigingen en stichtingen in voormalig Rijnwaarden, die
als gevolg van de harmonisatie van de OZB-tarieven te maken krijgen met een aanslagverhoging,
volledig worden gecompenseerd voor de stijging.
Artikel 3 Hoogte van subsidie
Een subsidie als bedoeld in artikel 2 bedraagt 100% van de OZB stijging ten opzichte van
belastingjaar 2017 als gevolg van de harmonisatie van de tarieven Zevenaar en Rijnwaarden in 2018.
De subsidie betreft niet de reguliere stijging door tariefsverhoging, indexering en/of WOZwaardeontwikkeling.
Artikel 4 De subsidieaanvraag
1. Een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Zevenaar met gebruikmaking van een door
het college vastgesteld aanvraagformulier;
2. Het formulier wordt gelijktijdig met het aanslagbiljet OZB verstuurd;
3. De aanvraag dient uiterlijk 2 maanden na dagtekening van de aanslag te zijn ontvangen.
Artikel 5 De beschikking
1. Het college stelt de compensatie met de uitbetaling vast.
2. De uitbetaling vindt plaats uiterlijk 3 weken nadat het aanvraagformulier is ingediend.
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Artikel 6 Terugvordering, verlaging of intrekking
Terugvordering, verlaging of intrekking van de subsidie kan plaatsvinden indien en voor zover de
eigenaar en/of de gebruiker geen eigenaar en/of gebruiker meer is van het gebouw waarvoor
compensatie is verleend.
Artikel 7 Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze regeling wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt en treedt in werking op 1 januari
2020.
Artikel 8 Geldigheidsduur
Deze regeling heeft alleen betrekking op belastingjaar 2020 en loopt af op 31-12-2020.
Artikel 9 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van
deze regeling indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Het
van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.
Artikel 9 Citeerartikel
Deze regeling kan worden aangehaald als verordening compensatie OZB maatschappelijke
objecten voormalig Rijnwaarden gemeente Zevenaar 2020.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Zevenaar op ….
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