Amendement
Agendapunt:
2020-…
Onderwerp :
geen verhoging OZB
Datum :
5 november 2020
Ingediend door de fractie(s) : VWB
__________________________________________________________________________
De raad van de gemeente West Betuwe op donderdag 5 november 2020 in vergadering bijeen, ter
behandeling van het voorstel tot vaststelling begroting 2021-2024, inclusief bezuinigingsvoorstellen.
Besluit:
Om het voorgelegde besluitpunt 3:
Het eventuele restant begrotingstekort aan te vullen met het ophogen van de OZB;
Te vervangen door:
Het eventuele restant begrotingstekort aan te vullen met het genereren van extra inkomsten of het
doorvoeren van extra bezuinigingen voorkomend op de groslijst bezuinigingen. De stijging van de
OZB hiermee vast te stellen op 0%.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
De financiële risico’s voor de gemeente zijn groot (o.a. korting Gemeentefonds, openeind regelingen
Sociaal Domein, COVID-19, overgang Avri stortplaats naar Provincie). De voorliggende begroting laat
zien dat vanaf 2022 al incidenteel geld nodig is om het meerjarig sluitend te krijgen. Voorstellen zoals
het college die nu heeft voorgelegd tot het doorvoeren van bezuinigingen en (mogelijk) genereren van
extra inkomsten zijn waarschijnlijk toereikend.
Het voornemen van het college om een OZB-verhoging te gebruiken als sluitpost voor de meerjarenbegroting, eerst nadat alle amendementen zijn doorgerekend, is niet uit te leggen naar onze inwoners.
West Betuwe behoort tot de top 3 (bron: Coelo) van meest betalende gemeenten in Rivierenland voor
wat betreft het tarief OZB-woningen over 2020 en komt op de 78e plaats (van 355 gemeenten) van
meest betalende gemeenten in heel Nederland. Veel inwoners verkeren in deze moeilijke tijd in
onzekerheid over de nabije toekomst, waarin alles steeds meer geld kost. Als raad dienen wij onze
inwoners hierin te ondersteunen door nu in te grijpen in onze OZB-tariefstelling. De raad dient daartoe
kritisch te kijken naar de rest van de groslijst bezuinigingen en de mogelijkheid tot het genereren van
extra inkomsten, dit om geen OZB-stijging te hoeven opleggen aan onze inwoners en bedrijven.
Getekend:
VWB
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