
 

GEMEENTERAAD
Amendement

Begroting 2021

Raadsvergadering: 10 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

-De eerste twee zinnen onder 14. Op pagina 15 van de Programmabegroting 2021 te 
vervangen door: 

We stellen voor om de inkomsten uit OZB (woningen) met een percentage te laten stijgen ten 
behoeve van een extra bate van €300.000,-

-En voorts de gewijzigde OZB te verdelen als volgt:

Verlagen:  OZB eigenaren woningen               € 293000,- € 293.000
Verhogen: OZB eigenaren niet-woningen      € 75.000,- € 75.000
Verhogen: OZB gebruikers niet-woningen     € 18.000,- € 18.000

In het schema op pagina 63 van de Programmabegroting 2021 leidt dit amendement tot het volgende beeld:

OZB 2019 2020 2021 2021
bedragen rekening begroting oud nieuw
eigenaren woningen 2.163 2.440 2.995 2.702
eigenaren niet-woningen 711 730 747 822
gebruikers niet-woningen 353 365 373 391

3.227 3.535 4.115 3.915
verhouding
eigenaren woningen 67% 69% 73% 69%
eigenaren niet-woningen 22% 21% 18% 21%
gebruikers niet-woningen 11% 10% 9% 10%

100% 100% 100% 100%



Deze wijzigingen door te voeren in de Programmabegroting 2021. 

Toelichting:
De extra verhoging OZB wordt in het college/coalitievoorstel uitsluitend ten laste van de bewoners 
gebracht. Met dit amendement wordt een deel van de verhoging bij de bewoners weggehaald en ten 
laste van de eigenaars en gebruikers van niet-woningen gebracht, de ondernemers. Hiermee is de 
verhouding tussen de verschillende belastingcategorieën meer in lijn met de heffingen in 2019 en 
2020.  Voor ondernemers die ook inwoner zijn van Westerveld is het min of meer vestzak-broekzak. 
Een agrarisch ondernemer bijvoorbeeld zal de belasting op zijn woning zien afnemen en de belasting 
op zijn bedrijf zien toenemen. De  belasting op zijn bedrijf kan hij ten laste van zijn winst brengen, 
zodat de fiscus een deel van de gemeentelijke heffing betaalt. Kleine ondernemers die van huis uit 
werken gaan er op vooruit. Ondernemers die bedrijfspanden bezitten en zelf niet in Westerveld 
wonen profiteren niet van de relatief lagere OZB op woningen. 
De totale OZB-opbrengst wordt met dit amendement met €200.000 verlaagd ten opzichte van het 
collegevoorstel.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2020

R. Weernekers H. Jager
griffier voorzitter

Ingediend door:

H. de la Mar
Fractie Progressief Westerveld


