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1 Onderwerp: 1 Motie ozb gebouwen maatschappelijk nut 

Kennisnemen van: 
Informatie over de mogelijkheden om gebouwen met een maatschappelijk nut (deels) vrij 
te stellen van ozb, dan wel de ozb (deels) via subsidie te vergoeden. 

Beste raadsleden, 

In de raad van 30 oktober 2019 is tijdens de behandeling van de programmabegroting een 
motie ingediend. De vraag aan het college is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 
om gebouwen met een maatschappelijk nut (deels) vrij te stellen van ozb, dan wel de ozb 
(deels) via subsidie te vergoeden. 

Amendement Omtzigt 
Het amendement Omtzigt beoogt dat gemeenten de vrijheid krijgen om voor 
sportaccommodaties, dorpshuizen en andere sociaal behartigende instellingen, in plaats van 
het niet-woningen tarief, het lagere ozb percentage voor woningen in rekening kunnen 
brengen. 
Vanwege het maatschappelijke belang van deze categorie is het wenselijk dat gemeenten 
niet verplicht zijn om het hogere ozb percentage in rekening te brengen. 

Welke gebouwen vallen onder het maatschappelijk nut 
De definitie gebouw met maatschappelijk nut luidt als volgt; 
'Een gebouw met maatschappelijk nut is een gebouw met een publieke functie op het 
gebied van sport, cultuur, welzijn, onderwijs of maatschappelijke opvang.' 
Zoals uit de definitie van een gebouw met maatschappelijk nut blijkt kunnen hier 
verschillende gebouwen onder worden verstaan. Het amendement geeft de gemeente de 
ruimte om zelf de afweging te maken op welke gebouwen de toepassing van het ozb woning 
tarief plaatsvindt. 

Financiële consequenties 
In de gemeentelijke WOZ administratie staat voor bijna€ 2,2 miljoen aan gebouwen als 
maatschappelijk aangemerkt. Het gaat hierbij om clubhuizen, wijk -en buurtcentra, overig 
cultureel en kantines. Een klein deel hiervan is in eigendom van de gemeente. In het geval de 
instelling of vereniging zowel de eigenaar als de gebruiker van het gebouw is, en de 
gemeente ervoor heeft gekozen om beide tarieven te vervangen door het woningtarief, dan 
betaalt de instelling of vereniging eenmaal het eigenaarstarief voor woningen. 



=- 
In dat geval komt niet alleen het verschil in opbrengst tussen het niet-woning en woning 
tarief ozb voor rekening van de gemeente maar ook het verlies van het gebruikersdeel ozb. 

Het verschil in ozb percentage voor niet woningen en woningen bedraagt 0,17%. Dit 
betekent dat de inkomstenderving voor de gemeente circa€ 9.000,- is. Voor de opgelegde 
aanslagen aan de eigenaren van de gebouwen met maatschappelijk nut betekent dit een 
gemiddeld voordeel op de aanslag van een circa € 550,- per jaar. 

Risico's 
Het toepassen van deze tariefdifferentiatie brengt (financiële) risico's met zich mee en kan 
leiden tot juridische procedures. De wetswijziging roept veel vragen en rechtsonzekerheid 
op in de uitvoeringspraktijk. Het advies van de VNG is om te wachten met toepassen tot er 
meer duidelijkheid is. Het kan zelfs zijn dat er een wetswijziging nodig is om een einde te 
maken aan de onduidelijkheid. Dit traject duurt ongeveer twee jaar (gerekend vanaf medio 
2019). 

Subsidies 
Op dit moment ontvangen sportclubs/verenigingen subsidie voor activiteiten die ze 
organiseren. Verder wordt er in een enkel geval een onderhoudsbijdrage verstrekt aan 
sportverenigingen voor klein onderhoud wat zij zelf uitvoeren. 

Conclusie 
Voor wat betreft amendement Omtzigt wachten we de wetswijziging op dit punt af totdat er 
duidelijkheid is over het toepassen van de wetgeving. 
Voor wat betreft de subsidies is het zo dat hier een activiteit van de aanvrager tegenover 
moet staan. De huidige subsidieregeling laat het dan ook niet toe om subsidie voor de ozb te 
verstrekken. 
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