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VOT over de 300 aanhangers 

Veel ondernemers dienen bezwaarschrift in tegen OZB-verhoging 

 

De 22% OZB-verhoging die veel ondernemers in Teylingen dit jaar voor het eerst aan 

hun broek hebben gekregen heeft veel kwaad bloed gezet. Een groot aantal 

ondernemers heeft gebruik gemaakt van het model bezwaarschrift dat de VOT heeft 

laten opstellen. In het elf pagina’s tellende bezwaarschrift wordt protest aangetekend 

tegen de gang van zaken bij de oprichting van het Ondernemersfonds Teylingen en 

tegen het gebrek aan transparantie. Zelfs nu nog.  

Indieners van een bezwaar hebben van de gemeente uitstel van betaling gekregen. 

 

“Het is vervelend om te zeggen, aldus een VOT-woordvoerder, maar slechts een handvol 

personen tracht op dit moment met veel moeite de doelen van het fonds te realiseren. Het 

fonds doet voorkomen dat er veel belangstelling van ondernemerszijde is, maar de praktijk 

leert dat alleen in winkelierskringen het fonds leeft en dat er ook in die kringen getwijfeld 

wordt aan het nut en het draagvlak. Het gaat precies de kant op die we verwacht hebben, 

aldus de VOT. “Mooi weer spelen met veelal andermans geld voor vage plannen die weinig 

rendement opleveren of eigenlijk door de gemeente moeten worden gerealiseerd. Veel 

ondernemers moeten hiervoor duizenden euro’s betalen”.    

De VOT neemt het de gemeente en het fonds met name kwalijk dat gedurende de periode 

waarin bezwaar kon worden aangetekend tegen de OZB-verhoging veel documenten over 

de werking van het ondernemersfonds niet waren gepubliceerd. Vermoedelijk waren er dan 

nog veel meer bezwaren ingediend. Ook de stichting VOT heeft een apart bezwaarschrift 

ingediend en hoopt daarmee als partij erkend te worden als collectieve belangenbehartiger 

voor Teylingse ondernemers. Fiscaal-juridisch zijn de plannen niet waterdicht en 

bestuursrechtelijk is er veel misgegaan. Naast de vele bezwaren m.b.t. de introductie zal in 

een volgende rechtsgang hier vermoedelijk zwaar aan worden getild door de rechter, aldus 

de VOT. De VOT wil kleine, democratisch opgezette ondernemersfondsen en kan maar 

weinig begrip opbrengen over de wijze waarop de gemeenteraad met het onderwerp is 

omgegaan. “We moeten vooruit kijken” is kennelijk nu het motto van de gemeente en het 

ondernemersfonds. “Een bekend gezegde als je weet dat iets goed mis is gegaan”, aldus de 

VOT.         
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