
                     

      
 
     Aan het college van burgemeester en  
     wethouders van de gemeente Oudewater. 
 
 
Oudewater, 18 november 2018 

 
Onderwerp: wijziging OZB verenigingen 

 
 
Geacht college, 
 
Inleiding 

Op 16 november 2018 heeft de Tweede Kamer een CDA-amendement aangenomen 
(de fracties van VVD en 50Plus stemden tegen), waarbij het mogelijk wordt dat 
gemeenten een lager tarief aan onroerende zaak belasting (OZB) in rekening 
brengen bij sportaccommodaties, dorpshuizen, verenigingsgebouwen als b.v. 
scouting en andere sociaal belang behartigende instellingen.  
 
Standpunt CDA-Oudewater 
Het CDA-Oudewater draagt het verenigingsleven een zeer warm hart toe. Onze 
samenleving kan niet bestaan zonder de belangeloze inzet van verenigingen, 
instellingen en andere algemeen nut beogende organisaties. Zij, en via deze, alle 
vrijwilligers die dit cement van de samenleving vorm geven, verdienen al onze steun. 
Indien het mogelijk is dat zij ook enige steun krijgen via de gemeentelijke lasten, 
staan wij daar van harte achter. 
Het CDA is van mening dat de mogelijkheid die de wetswijziging creëert, ook in 
Oudewater toegepast moet gaan worden. In deze vragen informeren wij of het 
college bereid is de raad dit voor te stellen. Bij een ontkennend antwoord zal de 
CDA-fractie zelf de raad voor stellen hiertoe over te gaan. 
 
Inhoudelijk. 
Met de wijzging die de Tweede Kamer in de Gemeentewet heeft aangebracht wordt 
het mogelijk, indien dit onderdeel van de Gemeentewet in werking is getreden, het 
“lage” OZB tarief (in 2018 ca 0,11%) voor gebouwen van verenigingen en instellingen 
in rekening te brengen, in plaats van het “hoge” tarief (in 2018 ca 0,23%) voor niet 
woningen. Daarmee kan een voordeel ontstaan voor veel verenigingen, die 
belangrijk werk doen in onze Oudewaterse samenleving. 
 
Vragen. 
Het vorenstaande leidt ons tot de volgende vragen: 
 
1. Hoeveel betaalden de in het door de kamer vastgestelde amendement bedoelde 
verenigingen, organisaties en instellingen in 2018 aan OZB in onze gemeente? 

2. Indien het lage OZB-tarief in 2018 in rekening gebracht had kunnen worden, 
hoeveel was dat dan geweest? 

Fractie 
gemeenteraad 

Oudewater 



3. Bent u bereid de raad, bij het voorstel voor de vaststelling van de belastingtarieven 
voor 2019, voor te stellen het “lage” OZB-tarief in rekening te brengen voor 
sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen 
zoals de lokale verenigingen en scouting, zodra dit mogelijk is na de wijziging van de 
Gemeentewet op dit punt? 
 

 
 
 
Namens de fractie van het CDA, 
 
 
 
 
Jeroen Wijtenburg 
Dick Stapel 
 
 
 
 


