Amendement
Art. 34 Reglement van Orde

Datum raadsvergadering:
Raadsvoorstel:

9 november 2021
Begroting 2022

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:
De Indexatie voor de OZB 2022 te stellen op 0%:
Het ontstane gat voor 2022 circa €119.000 ten laste te brengen van het begrotingsoverschot
2022.

Toelichting:
a. Uit de herberekening van de OZB 2020/2021 is gebleken dat in de meerjarenbegroting
2022 de OZB-opbrengst met €125.000 te laag geraamd is.
Zie ook de beantwoording op de vraag van de PvdA.
b. Op blz. 3 van de begroting is in de tabel voor 2022 t/m 2025 structureel een extra
verhoging ingerekend van €125.000 per jaar hetgeen veroorzaakt wordt door een
hogere inflatiecorrectie en een hoger volume ozb-capaciteit.
c. In de RIB van 12 oktober 2021 is vastgesteld dat de septembercirculaire 2021 leidt tot
extra inkomsten, wat tot een positieve uitkomst leidt van €1.182.000.
d. Dat de gemeente daarnaast aan extra structurele inkomsten inschat van €125.000 per
jaar tot 2025.
e. De VVD in 2021 akkoord is gegaan met een tariefsverhoging van de OZB met de
mededeling dat wanneer het beter zou gaan, het OZB-tarief zal moeten worden
verlaagd.
f. Op blz. 45 van de begroting wordt aangegeven dat de gemeente volgens de Coelo atlas
op plek 225 staan van zwaarte van de woonasten (dat was in 2012 plaats 162 en in
2017 plaats 62). Ook wordt op blz. 45 aangegeven dat de gemeente ernaar streeft
deze positie aanzienlijk te verbeteren.
g. Op blz. 53 van de begroting is een stijging van de OZB geprognotiseerd van 1,9%
voor 2022.
h. In de tabel op blz. 80 wordt een totaaloverzicht gegeven van de baten en lasten.
Post 0.61 en post 0.62. Wij zien hier 2 significante verhogingen: 2021 en 2022
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€5.748
€ 6.295
€6.527
€6.639
€6.752
€6.866
Gezien de stijging van de woonlasten in de Nederland vindt de VVD Goirle dat
de OZB lasten niet verder moeten verhogen dan noodzakelijk en is een correctie
t.o.v. 2021 en 2022 geheel op zijn plaats. De gemeente voldoet dan ook geheel
aan de gewekte verwachting zoals is aangegeven op blz. 45, streven naar een
lagere plaats op de Coelo Atlas.
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