
GEMEENTE HARLINGEN ZE 

Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 66415 

1 Verzonden aan de raad op: 

1 Openbaar 

2 9 JUN 2020 

1 Onderwerp: 1 Motie m.b.t. OZB-tarief voor maatschappelijke organisaties 

Kennisnemen van: 
De inhoud van deze brief 

Beste raadsleden, 

In de raadsvergadering van 6 mei is een motie behandeld met daarin het verzoek aan het 
college om een raadsvoorstel voor te bereiden waarin de eigenaren van accommodaties met 
een maatschappelijk nut tegemoet wordt gekomen in de OZB aanslag. In de motie wordt 
aangegeven dat deze tegemoetkoming 75% van het te betalen OZB bedrag bedraagt. 
Alle raadsleden hebben ingestemd met deze motie. Met deze brief informeren wij u over de 
afhandeling van deze motie. 

De situatie 
De ingediende motie houdt verband met het amendement Omtzigt dat vorig jaar in de 
Kamer is behandeld. Dit amendement houdt in dat het de gemeente mogelijk wordt 
gemaakt om de eigenaren van accommodaties met maatschappelijk nut voor de OZB te 
belasten met het tarief voor woningen, in plaats van met het (hogere) tarief voor niet 
woningen. 
Omdat de VNG een aantal knelpunten zag in de uitwerking van de amendement is in overleg 
gegaan met het ministerie. De VNG ziet met name risico's op het gebied van de afbakening 
over wat wel en niet als accommodatie met maatschappelijk nut wordt verstaan. 
In de raadsbrief die u in februari heeft ontvangen is hier al op ingegaan. In die brief is ook 
aangegeven dat het niet zomaar mogelijk is om de betreffende accommodaties tegemoet 
te komen met eventueel een vergoeding of subsidie. Dit is geen bestaand gemeentelijk 
beleid en dat zal dus moeten worden opgesteld en besloten. 

Hoe nu verder? 
Om invulling te geven aan de motie heeft het college alvast een bedrag in de begroting 
opgenomen van€ 7.500 om de door de raad gewenste lastenverlichting voor de eigenaren 
van accommodaties met maatschappelijk nut te realiseren. Dit bedrag komt als volgt tot 
stand; 
Opbrengst vanwege het lagere tarief is € 10.000 (schatting). 75% daarvan is€ 7.500. 
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De komende periode wordt bekeken of alsnog nadere uitwerkingsregels volgen met 
betrekking het amendement Omtzigt. Dit lijkt de meest voor de hand liggende manier om 
invulling te geven aan de motie van de raad. Als hier voor het einde van het jaar geen 
duidelijkheid over komt volgt een advies om de betrokken accommodaties op een andere 
manier tegemoet te komen. 
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