
Bijlage I Nadere regel OZB compensatie maatschappelijk vastgoed (concept) 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland; 
 
Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Dinkelland 2018; 
 
 
Besluit vast te stellen de volgende: 
 

Subsidieregeling OZB compensatie maatschappelijk vastgoed gemeente Dinkelland 2019 
 
 
 
Artikel 1 – Begripsomschrijvingen 
 
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: 
 

a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland. 
b. maatschappelijk vastgoed: gebouw bestemd voor culturele, sportieve, welzijns- of 

vrijwilligersactiviteiten. Voorzieningen voor sport, bewegen en ontmoeting, die belangrijk zijn 
voor de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de inwoners. 

c. vrijwilligersorganisaties: organisaties die door middel van vrijwilligers activiteiten organiseren 
die een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in alle kernen. 

d. (aanvullingen) 
 
 
Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten 
 
De subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college ten behoeve 
van: 
 
Vrijwilligersorganisaties die vastgoed in eigendom hebben, het gaat hierbij om MFA’s, 
sportaccommodaties en ander maatschappelijk vastgoed. 
Landelijk is er in 2014 een ander waarderingssysteem voor maatschappelijk vastgoed ingevoerd, door 
deze hertaxatie hebben panden een hogere waarde gekregen. Deze heeft geleid tot een hogere OZB-
aanslag voor deze organisaties die hiervoor een compensatie voor de OZB lasten dienen te 
ontvangen. 
 
 
Artikel 3 – Voorwaarden voor subsidieverlening 
 
Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een organisatie die: 

a. een aanslag heeft ontvangen van de gemeente Dinkelland voor de betaling van 
(gebruiksbelasting) OZB voor het betreffende kalenderjaar op naam van de organisatie. 

b. als rechtspersoon een vereniging of stichting is. 
c. geen winstoogmerk beoogt 
d. behoort tot een van de volgende categorieën: 

- Sportaccommodaties (sportterrein, kantine, kleedgebouw, toiletten, recreatie)  
- Multifunctionele accommodatie (MFA’s) 
- Wijk/Buurtcentrum/Clubhuis 
- Museum 
- Sportzaal 
- Windmolen 
- Carnavalsloods 
- Bibliotheek 

 
 
Artikel 4 – Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 
 
De kosten die in aanmerking komen voor subsidie is de gebruikersbelasting/ eigenarenbelasting OZB 
van de opgelegde aanslag door de gemeente Dinkelland. 
 



 

 

Het subsidiebedrag is voor de aanvrager even hoog als het gebruikersdeel / eigenarendeel van OZB 
opgelegde aanslag. 
 
 
Artikel 5 – De aanvraag tot subsidieverlening 
 

a. De aanvraag kan alleen worden ingediend door organisatie genoemd in artikel 3. 
b. Een aanvraag wordt ingediend voor 1 mei  in het kalenderjaar waarin de aanslag OZB is 

ontvangen. 
c. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde aanvraagformulier en digitaal 

ingediend via eHerkenning of DigiD. 
 
 
Artikel 6 – Verantwoording 
 
Om reden dat de subsidiebedragen lager zijn dan € 10.000,-- worden deze in één keer verleend en 
vastgesteld en daarmee verantwoord door de ingediende aanvraag. 
 
 
Artikel 7 – Hardheidsclausule 
 
Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als 
daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die wegens 
bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot het daarmee te dienen belang. 
 
 
Artikel 8 – Slotbepalingen 
 

a. Deze regeling treedt in werking op …… 2019 dan wel indien het een latere datum wordt “de 
dag na bekendmaking”. 

b. Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling OZB compensatie maatschappelijk 
vastgoed gemeente Dinkelland 2019. 

 
 
 
Gemeente Dinkelland, (datum) 
 
Het college voornoemd, 
 
 
 
……………, secretaris ………………, burgemeester  


