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Amendement

Raadsvergadering: 17 december 2019

Onderwerp: Belastingverordeningen2O2O - 1.8.4.b Verordening Forensenbelasting 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 4 Maatstaf en tarief
L De belasting bedraagt per jaar per belastbaar object:
bij een brandverzekeringswaarde of geschatte herbouwwaarde, als bedoeld in lid 2 van dit
artikel, van
minder dan € 25.000,- €237,--
€ 25.000,-- of meer, doch minder dan € 50.000,- € 399,--
€ 50.000,- of meer, doch minder dan € 100.000,-- €7I5,--
€ 100.000,-- of meer, doch minder dan € 200.000,-- € 995,--
€ 200.000,-- of meer €L.L96,--

Te vervangen door:

Artikel 4 Maatstaf en tarief
1 De belasting bedraagt per jaar per belastbaar object:
bij een brandverzekeringswaarde of geschatte herbouwwaarde, als bedoeld in lid 2 van dit
artikel, van
minder dan € 25.000,- €2O4,--
€ 25.000,-- of meer, doch minder dan € 50.000,-- €344,--
€ 50.000,-- of meer, doch minder dan € L00.000,-- € 616,--
€ 100.000,-- of meer, doch minder dan € 200.000,- € 857,--
€ 200.000,-- of meer € 1.031,--

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van L7 december 20L9
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Fractie Progressief Westerve ld Fra CDA
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Toelichting:

Tijdens de begrotingsbehandeling2O2O hebben de fracties van Progressief Westerveld en het CDA

een amendement op de begroting ingediend met als doel de verhoging van de forensenbelasting
gelijke tred te laten houden met de toeristenbelasting. Dit voorstel kreeg alleen de steun van de

oppos¡tie (PW, CDA, PvdA). Doordat de collegepartijen (VVD, DSSWSW, GB)tegen stemden is het

voorstel met 9 tegen 8 stemmen verworpen. We stellen daarom nu een minder vergaande wijziging

van het collegevoorstel voor. Voor het jaar 2O2O stellen we voor om de voorgestelde verhoging van

de forensenbelasting te halveren. Aanname van het amendement betekent een verhoging van de

tarieven met79,5Yo, een zeer forse verhoging. We spreken de wens uit dat het college met de

vertegenwoordigers van de verenigingen van eigenaren én de Recron in gesprek gaan tene¡nde de

tariefsverhogingen voor de jaren na 2020 meer in de pas te krijgen met de rest van de begroting.

Aanname van het voorstel betekent een minderopbrengst van € 125.000. Dekking hiervan kan

gevonden worden door de geschatte meeropbrengst van de toeristenbelasting voor 2019 (€ 68.000)

hiervoor aan te wenden en het resterende bedrag van € 57.000 ofwel ten laste van de Algemene

Reserve te brengen (stand na de vaststelling van de begroting2O2O en de najaarsrapportage 2019:

€ 448.000), ofwel door de OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen te verhogen met 5%. Terwijl

de OZB eigenaren woningen verhoogd wordt mett3%o, is de voorgestelde verhoging van de OZB

eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden beperkt tot de inflatie van L,4To.


