Aan de gemeenteraad

Gemeentestukken: 2012 - 83

AMENDEMENT
Onderwerp: Verhoging Onroerende Zaakbelasting (OZB) woningen
1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:
a)
niet in te stemmen met de voorgestelde OZB-verhoging voor huishoudens met een
koopwoning;
b)
de stijging van de OZB voor deze groep te verminderen van 23,55% (inclusief trendmatige
verhoging) tot 15% (inclusief trendmatige verhoging);
c)
de meevaller in de omvang van de rijksbezuiniging op de uitkering aan de gemeente voor
2013 direct te laten terugvloeien naar de inwoners door de OZB minder sterk te verhogen;
d)
vast te stellen de bezuinigingsvoorstellen: nr.15, nr.16, nr. 29 en nr. 37, genoemd in de
Bijlage 9 Bezuinigingslijst (blz. 199 e.v.);
e)
mede ter dekking een gedeelte van de dekkingsreserve 2011 in te zetten;
f)
het college te vragen om voor de begroting 2014 met bezuinigingsvoorstellen te komen die
een meer dan trendmatige OZB-verhoging niet meer direct noodzakelijk maakt;
g)
het college te verzoeken in het vervolg de nieuwe bezuinigingsvoorstellen breder te
spreiden dan nu het geval is.
2. Aanleiding
De behandeling van de ontwerp-Programmabegroting 2013-2016, waarin wordt voorgesteld de
huishoudens met een koopwoning meer OZB te laten betalen, dan de gemiddelde stijging met de
inflatiecorrectie van 1,75% (zie blz. 114 en 120).
3. Aspecten
a. In de ontwerp-Programmabegroting 2013-2016 is er voor het begrotingsjaar 2013 een extra
bedrag (conform Kadernota 2011) geraamd dat in de begrote opbrengst OZB is inbegrepen. Dit is
een verhoging van de OZB-opbrengst naast de verhoging met de inflatiecorrectie. Deze verhoging
gaat gepaard met een gelijktijdige verlaging van de kosten voor de afvalstoffen en riolering.
b. De septembercirculaire maakt duidelijk dat de gemeente € 1.436.000,- (over de periode 20132016) méér krijgt via het Gemeentefonds dan was verwacht.
c. De raad is van mening dat tekorten in de begroting primair moeten worden gedekt door
bezuinigingen en het (tijdelijk) inzetten van de dekkingsreserve. Generieke belastingverhoging kan
alleen als andere maatregelen geen soelaas meer bieden.
d. Uitgangspunt is om de woonlasten voor de inwoners van Ridderkerk op een financieel
verantwoorde wijze zo laag mogelijk te houden.

e. Door de stijging van de OZB voor deze groep te verminderen van 23,55% tot 15% ontstaat er
een structureel nadeel voor de begroting van € 356.000,-.
Nu worden de bezuinigingen vooral gerealiseerd in het sociale domein. We zouden graag zien dat
de harde sector (zoals o.a. infrastructurele werken) ook betrokken wordt bij nieuwe noodzakelijke
nieuwe bezuinigingen.
4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van dit amendement wordt de begroting aangepast.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Conform het voorgestelde wordt dekking gevonden voor de volgende bedragen:
a)
actieplan Volksgezondheid (nr.15):
b)
steunpunt vrijwilligerswerk (nr.16):
c)
jongerenwerk (nr.29):
d)
stopzetten bijdrage in kosten overleg lokaal onderwijsbeleid (nr.37):
e)
verminderen van de bijdrage AMV (nr.39)
e)
meevaller Gemeentefonds:
f)
dekkingsreserve 2011:

€ 10.000,€ 24.000,€ 65.000,€ 25.000,€ 87.000,€ 45.000,€ 100.000,-

Totaal:

€356.000

De raadsleden,

Peter Meij (CDA)

Aangenomen

Petra van Nes (groep Koppes)

Verworpen

Stemverhouding:
Voor 19: LR, SGP, VVD, gK, CDA
Tegen 8: PvdA, D66/GL, CU

Betreft raadsvoorstel 2012 – 210
Behandeld in de raadsvergadering van 1 november 2012

