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Artikel 45 vragen amendement Omtzigt

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de door het CDA gestelde artikel 45 vragen over het amendement Omtzigt.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
De CDA-fractie heeft artikel 45 vragen gesteld over het amendement Omtzigt. Met deze informatienota
informeren we u en geven antwoord op de gestelde vragen.
Kernboodschap
Dit aangenomen amendement maakt het mogelijk dat gemeenten voor sportaccommodaties,
dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de
scouting, en goede doelen, het lagere OZB tarief voor woningen mogen toepassen in plaats van het
huidige hogere tarief voor niet-woningen.
Hieronder geven we antwoord op de vragen van het CDA
1. Bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het amendement Omtzigt
es (35026, nr. 52) biedt?
Wij zijn op de hoogte van de mogelijkheden. Momenteel is de VNG nog wel aan het bezien hoe dit
amendement juridisch goed verwerkt kan worden in de verordeningen.
2. Deelt u de mening dat het onrechtvaardig is dat een vrijwilligersorganisatie,
zoals een sportvereniging of scoutingclub een hoger OZB-tarief betaalt dan een
gewoon huishouden?
De door u genoemde organisaties betalen al jaren, conform huidige wetgeving, het niet-woning tarief.
Er is in het verleden bewust voor gekozen alleen de sportvelden vrij te stellen van OZB. Daarnaast zijn
wij van mening dat de huidige manier van OZB in combinatie met onze subsidiemogelijkheden
evenwichtig is.
Het overhevelen van de door u genoemde organisaties naar het woningen-tarief heeft als gevolg dat er
minder OZB inkomsten zullen zijn. Afhankelijk van hoe breed deze regeling toegepast zal worden gaat
het om een bedrag tussen de 100.000,-- en 500.000,-- aan minder OZB. De range van de lagere
opbrengsten is zo groot omdat het erg lastig is om te bepalen wat hier wel en niet onder dient te vallen.
Waar leg je de grens tussen vrijwilligersorganisatie, semi-commercieel en commercieel.
Voor deze lagere OZB opbrengsten dient dekking gevonden te worden. Dit kan door de OZB extra te
verhogen tussen de 0,5 en 3% of te komen met alternatieve dekking.
Mocht het doel zijn om organisaties te ondersteunen dan zijn wij van mening dat dit beter plaats kan
vinden door subsidiëring. De gemeente heeft dan meer mogelijkheden om via de subsidiëring te
sturen.
3. Deelt u de mening dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale cohesie en de
gemeenschap in onze gemeente?
Dit onderschrijven wij. Organisaties worden daarom op dit moment al ondersteund zoals de subsidies
die wijkcentra en dorpshuizen ontvangen in hun totale exploitatie en de gesubsidieerde huurprijzen van
sportaccommodaties.
. 4. Bent u bereid de OZB verordening van de gemeente aan te passen en sportclubs,
scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANSI en SBBl's onder
het lage OZB tarief te brengen?
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Gezien de financiële gevolgen, verwoord onder punt 2, zijn wij niet bereid een voorstel tot aanpassing
van de OZB verordening aan te bieden aan de raad.

Openbaarheid
Deze informatie is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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besluit

Jaargang
Kenmerk

51992

Onderwerp

Beantwoording artikel 45 vragen amendement Omtzigt

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 11-12-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2019,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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