
 
 
 
 

Motie: Onderzoek naar implicaties Kwijtscheldingsregeling 
Onroerend Zaak Belasting (OZB) 
 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2020;  
 
Constaterende dat:  
- Om de financiele huishouding van onze gemeente op orde te krijgen stevent de 

gemeente af op een tweede forse bezuinigingsronde. 
- Naast bezuinigingen zal de gemeente meer inkomsten moeten genereren door onder 

andere het verhogen van de OZB. 
 

Overwegende dat: 
- Het in een gemeenschap waarin het “goed toeven” is, iedereen bij wie het even tegen zit 

de kans krijgt om toch mee te kunnen blijven doen; 
- Ingegeven door de gevolgen van de Coronamaatregelen we verwachten dat in de nabije 

toekomst een grotere groep van inwoners aangewezen zullen zijn op een sociale 
uitkering 

- Door verhoging van de OZB is de kans groot wordt geschat dat de minst draagkrachtige 
woningbezitters in onze gemeente in ernstige financiele problemen komen; 

- We in onze gemeente een OZB verordening 2020 kennen waarbij in artikel 8 is 
opgenomen dat er voor OZB geen kwijtschelding zal plaats vinden. 

- We in onze gemeente een kwijtscheldingsregeling kennen die niet voorziet in 
kwijtschelding van OZB. 
 

Verzoekt het College: 
- Te ondezoeken voor welk aantal OZB plichtigen een kwijtscheldingsregeling naast 

afvalstoffenheffing, rioolbelasting en honden belasting voor de eerste hond, tevens de 
OZB een oplossing kan bieden;  

- te onderzoeken welke financiele gevolgen voor de gemeentekas dit zal opleveren; 
- te onderzoeken wat de financiele consequenties zullen zijn bij vereffening voor de 

draagkrachtige OZB plichtigen; 
- de resultaten aan de raad kenbaar te maken voor uiterlijk 15 oktober 2020; 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Deze motie wordt mede ingediend door de fractie(s) SP Goirle Riel, PvdA Goirle Riel, AP 
Goirle Riel en CDA Goirle Riel. Vanwege de geldende maatregelen in verband met de 
Corona problematiek wordt deze motie slechts voorzien van 1 handtekening.  De overige 
fracties hebben te uit en te na verklaard als mede indiener te willen fungeren en zullen des 
gewenst dit staande de vergadering bekrachtigen. 
 
 
 
Namens de Fractie D66 Goirle. 
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