
 
 

 

 
 

Nijverdal, 22 november 2020 
 

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn  
Postbus 200  
7440 AE Nijverdal 
 
 
Betreft: Toepassing tariefdifferentiatie OZB-tarief accommodaties maatschappelijke nut 
 
 
Geacht college, 
 
Het amendement Omtzigt (TK 35026, nr. 52) heeft tot doel gehad om gemeentes de vrijheid te geven 
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 onwenselijk geacht om gemeentes 
te verplichten om het hogere OZB-percentage in rekening te brengen. Deze mogelijkheid is binnen de 
gemeente Hellendoorn nog niet gebruikt. Ook is er voor zover bij Lokaal Hellendoorn bekend is geen 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om van deze vrijheid gebruik te maken en/of de financiële 
consequenties daarvan. 
 
Lokaal Hellendoorn meent dat ook in de gemeente Hellendoorn de genoemde onroerende zaken een 
belangrijke rol vervullen. Toch is gebleken dat de verenigingen/organisaties die dergelijke 
onroerende zaken beheren voor het hogere tarief worden aangeslagen. Voor die organisaties is het 
letterlijk een aanslag op hun financiële middelen. Geld dat deze organisaties/verenigingen ook voor 
andere zaken zouden kunnen gebruiken. Het organiseren voor activiteiten, investeren in 
betrokkenheid bij de wijk/buurt, vergroten betrokkenheid van leden/inwoners/buurtbewoners, etc. 
Kortom, onderwerpen die Lokaal Hellendoorn belangrijk vindt om leefbaarheid vanuit de 
samenleving te vergroten. 
 
Lokaal Hellendoorn weet dat er door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (financiële) 
kanttekeningen zijn geplaatst. Echter, deze kanttekeningen zijn gebaseerd op een algemene situatie. 
Lokaal Hellendoorn wil graag weten hoe het college aan kijkt tegen de mogelijkheden om gebruik te 
maken van de geboden vrijheid van deze tariefdifferentiatie. 
 
Vragen 
Lokaal Hellendoorn heeft de volgende vragen: 

1. Op welke manier heeft het college de mogelijke gevolgen op diverse terreinen (financieel, 
juridisch, maatschappelijk, etc.) om gebruik te maken van deze tariefdifferentiatie in kaart 
gebracht?  

a. Als één en ander in kaart is gebracht, wat zijn de resultaten van dit onderzoek?  
b. Als het onderzoek niet is uitgevoerd, wat is de reden daarvan?  

2. Hoe staat het college tegenover de mogelijkheid die het amendement biedt om binnen de 
gemeente Hellendoorn prijsdifferentiatie toe te passen? 



 
 

a. Mocht het college hier negatief tegenover staan, om welke redenen (financieel, 
juridisch, maatschappelijk, etc.? Wat zou het college overtuigen om van de 
mogelijkheid van tariefdifferentiatie gebruik te maken? 

b. Mocht het college hier positief tegenover staan, wat is dan de reden dat hier nog 
geen gebruik van is gemaakt? Op welke termijn kan de raad dan een voorstel 
tegemoet zien?  

 
Wilt u deze vragen van Lokaal Hellendoorn 24 november 2020 tijdens de raadsvergadering 
beantwoorden? 
 

Met vriendelijke groet, 

Matthijs Knobben 


