
Subsidieregeling compensatie OZB Gemeente 

Molenlanden 2021  

Het college van burgemeester en Wethouders van Molenlanden (hierna: het college); 

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Molenlanden 2021;  

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Compensatie OZB 

gemeente Molenlanden 2021. 

 

Artikel 1. Wat is het doel van deze subsidie? 

1. Deze subsidieregeling heeft als doel maatschappelijke organisaties zonder 

winstoogmerk te ondersteunen.  

 

Artikel 2. Wie kan deze subsidie aanvragen? 

1. Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die in gemeente 

Molenlanden zijn gevestigd en/of in gemeente Molenlanden hun werkgebied 

hebben kunnen subsidie aanvragen voor de compensatie van de OZB 

(Onroerende Zaak Belasting). Het gaat hierbij om zowel eigenaren als 

gebruikers.  

2. Het gebouw waarvoor de OZB wordt gecompenseerd moet primair een 

maatschappelijke functie hebben en het (feitelijke) gebruik van het gebouw mag 

niet afwijken van deze functie.  

 

Artikel 3. Wat zijn de subsidiegrondslagen? 

1. Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die in aanmerking komen 

voor de compensatie ontvangen een subsidie ter hoogte van de OZB-aanslag.  

 

Artikel 4. Hoe kan de subsidie worden aangevraagd? 

1. Een subsidieaanvraag wordt vóór 15 januari van het jaar waarop de OZB-aanslag 

van toepassing is, ingediend bij het college.  

2. De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde 

aanvraagformulier. Het formulier vermeldt, naast de basisgegevens, het adres 

van het betreffende gebouw dan wel adressen van gebouwen waarvoor subsidie 

voor de compensatie van de OZB wordt aangevraagd.  

 

Artikel 5. Hoe wordt de subsidie toegekend? 

1. Het college beslist op de aanvraag tot subsidieverlening voor 1 maart van het 

jaar waarop de OZB-aanslag van toepassing is.  

2. Subsidies voor compensatie van de OZB worden gelijktijdig verleend en 

vastgesteld.  

3. Voor de subsidieregeling OZB-compensatie geldt een subsidieplafond. 

4. Wanneer het subsidieplafond wordt bereikt, wordt het beschikbare 

subsidiebudget naar rato verdeeld onder de subsidieaanvragers. 

 



Artikel 6. Weigeringsgronden Compensatie Onroerende Zaak 

Belasting (OZB)  

De subsidie kan geweigerd worden indien:  

a. subsidieaanvrager geen volledige rechtsbevoegdheid heeft;  

b. subsidieaanvrager een winstoogmerk heeft; 

c. indien de gebouwen waarvoor compensatie wordt aangevraagd niet primair een 

maatschappelijke functie hebben en/of het (feitelijke) gebruik van het gebouw 

hiervan afwijkt.  

 

Artikel 7 Wanneer treedt deze subsidieregeling in werking? 

1. Deze subsidieregeling treedt één dag na bekendmaking in werking. 

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Compensatie OZB 

Gemeente Molenlanden 2021. 


