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amendement cda dv pvdagl verhogen inkomsten ozb 

Amendement Verhogen inkomsten OZB 

 

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 02 juli 2020  
 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 juni 2020 inzake Kadernota 
2020, bijlage nummer 28 -2020; 
 

Overwegende dat: 

 De begroting over de jaren 2021 en 2022 negatief is, 

 De taakstelling in de kadernota voor besparingen in het sociale domein oploopt tot 

500.000 euro, maar dit nog niet onderbouwd is. 

 De ambitie is om de werkwijze en uitvoering door het CMD te behouden en de opera-

tionele taakstelling van 500.000 euro per jaar te bereiken, maar uit prudent financieel 

beleid slechts de helft van dit bedrag in de begroting verwerkt zou moeten worden,  

 We de zorg en ondersteuning willen blijven leveren die onze inwoners nodig hebben, 

  Het gemeentelijke apparaat, conform de notitie ‘Basis op orde’, moet worden ver-

sterkt, 

 Bestemmingsreserves niet direct herstemd kunnen worden als algemene reserve, 

 De gemeentelijke belastingen in Son en Breugel onder het landelijke gemiddelde lig-

gen, 

  

Besluit 

 

A. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te pas-

sen, dat  

- De financiële taakstelling in de meerjarenbegroting op het CMD per jaar gehal-

veerd wordt tot respectievelijk 100.000 Euro, 150.000 Euro, 250.000 Euro en 

250.000 Euro voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024. 

 

- de tekst op pagina 23: 

Bij de berekening van de ramingen voor de OZB in meerjarenperspectief sluiten 

we aan bij de toename van de WOZ-waarden gebaseerd op het woningbouwpro-

gramma van onze eigen gemeente.  

 

wordt gewijzigd in  

 

Bij de berekening van de ramingen voor de OZB in meerjarenperspectief sluiten 

we aan bij de toename van de WOZ-waarden gebaseerd op het woningbouwpro-

gramma van onze eigen gemeente plus een additionele verhoging van 300.000 

Euro. 

 

B. Het college te verzoeken deze additionele OZB-verhoging van 300.000 euro nader uit 

te werken, waarbij als uitgangspunt geldt dat de verhoging voor bedrijfspanden ster-

ker is dan voor woningen, en een voorstel met die strekking ter besluitvorming voor 

te leggen bij de behandeling van de begroting. 

 

En gaat over op de orde van de dag, 

  

Fracties DorpsVisie, CDA en PvdA/GroenLinks 
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BESLUIT GEMEENTERAAD 2 JULI 2020: 

Het amendement is aangenomen.. 

(tegen: fracties VVD en Dorpsbelang) 

 


