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Geachte heer Doodeman, 

 

Net als u hebben wij ook kennis genomen van het door de Tweede Kamer aangenomen 

amendement Omtzigt. Inmiddels is het ook door de Eerste Kamer vastgesteld. 

 

Ons college vindt het amendement meer dan sympathiek. Gebruik maken van het amendement is 

echter niet zo simpel als de berichtgeving hierover doet voorkomen.  

 

Juridisch gezien zitten er interpretatie verschillen tussen de wettekst en de toelichting op de wet. Dit 

kan tot onrechtmatigheid en ongewenste precedenten leiden. Ook is niet duidelijk welke 

differentiaties allemaal mogelijk zijn. Onze belangenorganistatie, de VNG,  stelt, dat gemeenten al 

een prima middel hebben om verenigingen en stichtingen te ondersteunen, namelijk een subsidie.  

 

De wetswijziging komt op een moment, dat de verordeningen voor 2019 al vastgesteld zijn, zodat 

compensatie via een hogere heffing elders niet meer mogelijk is. 

 

Wij hebben daarom besloten om voor 2019 geen gebruik te maken van de mogelijkheden die het 

amendement de gemeente biedt. In het voorjaar gaan wij met de gemeenteraad bij de Nota van 

uitgangspunten voor de begroting van 2020 de discussie aan om hier op de een of andere manier 

een goede invulling aan te geven. Wij maken hier wel het voorbehoud bij dat er dan wel meer 

duidelijkheid moet zijn hoe de Wet moet worden uitgelegd. Dan kunnen we ook naar een passende 

dekking zoeken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

gemeentesecretaris 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 

Ons kenmerk: 19.005705 

*19.005705* 
Relatie met: 19.004819 

 

 

 

 

   GERTM 

  Stichting Nova 

T.a.v. de heer R.C. Doodeman 

Zigt 33 

1749 KH  WARMENHUIZEN 

 

 

 

Bezoekadres 

Laan 19, 1741 EA  Schagen 

Postadres 

Postbus 8, 1740 AA  Schagen 

 

Tel. (0224) 210 400 

Fax (0224) 210 455  

postbus8@schagen.nl 

www.schagen.nl 

 @SchagenGemeente 

 Gemeente Schagen 

 

KvK 56838328 

IBAN NL25BNGH0285156721 

BIC BNGHNL2G 

Datum 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Contact 

Onderwerp 

Bijlagen 

Afschrift 

  

 

31 januari 2019 

19.005705 

 

G.E.P. Meijer / afdeling Financiën en control  

Vermindering OZB sportaccommodatie 

 

 


