
 
 
 
 
 

Schriftelijke vragen artikel 41 Reglement van orde 
 
Onderwerp : OZB niet-woningen 
Aan : het College van B&W 
Datum : 5 mei 2017 
 
 
Einde schriftelijke reactietermijn : 5 juni 2017 
 
 
Geachte college, 
 
Overwegende dat, 

 Sinds een aantal jaar heft de gemeente Schagen extra OZB op niet-woningen. De ontvangen extra OZB 
wordt beschikbaar gesteld aan OFS en voor de agrarische sector de LTO. 

 Het OFS beheert het ondernemersfonds waar deze extra heffing in ondergebracht is/wordt. 

 Al in 2015 ontstond in de gemeenteraad een discussie met de voorzitter van de OFS en de 
portefeuillehouder over de accountantsverklaring. 

 
Om de controlerende taak serieus uit te kunnen voeren en daarnaast zich goed voor te kunnen bereiden op het 
begrotingsproces voor 2018, heeft de VVD de volgende vragen. 
 
1. Hoeveel opbrengsten heeft de gemeente Schagen per jaar gerealiseerd sinds deze extra OZB wordt 

geheven? 
2. Hoeveel budget wordt er per jaar aan het ondernemersfonds beschikbaar gesteld? 
3. Hoeveel budget wordt vanuit dit ondernemersfonds aan de OFS en aan de LTO beschikbaar gesteld? 
4. Indien het beschikbaar gestelde budget aan het ondernemersfonds lager is dan de opbrengsten, waarom 

wordt niet het geheel aan geheven extra OZB beschikbaar gesteld? Waar worden deze niet beschikbaar 
gestelde middelen dan voor ingezet en waarom? 

5. Indien de beschikbaar gestelde budgetten aan de OFS en aan de LTO tezamen lager zijn dan de 
opbrengsten, waarom wordt niet het geheel aan geheven extra OZB beschikbaar gesteld? Waar worden 
deze niet beschikbaar gestelde middelen dan voor ingezet en waarom? 

6. Heeft de OFS als nog een juiste accountantsverklaring voor het jaarverslag 2015 overlegd? Zo nee, waarom 
niet?  

7. Waarom is de raad nog geen jaarverslag 2016 van de OFS met de juiste accountantsverklaring ter 
beschikking gesteld? 

 
 
 
 
Namens de VVD fractie Schagen, 
Namens de VVD fractie Schagen, 
 
 
 
 
 
J. van de Beek R.A.J. Takes 
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