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De Gemeenteraad en de Commissie Bestuur 

 

 Wethouder  J.S.C. van Dijk 

Verantwoording stijging ozb 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

In de commissie bestuur van 23 november is door de heer Takes van de VVD bij het onderwerp 

belastingverordeningen de vraag gesteld hoe we nu in de meerjarenbegroting  omgaan met de 

inflatie-aanpassing op de ozb en hoe het college verantwoording aflegt over de besteding van 

de 9% extra ozb, met andere woorden: waaruit blijkt dat deze aan het accommodatiebeleid 

wordt uitgegeven? 

 

Inflatie-aanpassing 

 

In een eerdere memo is hierover het volgende verteld. Dit geldt nog steeds, met een kleine 

aanvulling. 

 

Eerdere tekst: 

Bij de behandeling van de Nota van Uitgangspunten is een nadere uitleg gevraagd over het 

gehanteerde percentage voor de inflatiecorrectie van de ozb in de meerjarenbegroting.  

Bij de begroting 2015 was voor de jaren 2016 t/m 2019 1,5% geraamd. Bij de Nota van 

Uitgangspunten wordt dit voor 2017 verlaagd naar 1% maar voor de jaren daarna niet. Nu is de 

vraag waarom niet?  

 

Het percentage van 1,5% betrof in 2015 een naar beneden afgerond percentage van de 

gemiddelde inflatiecijfers van de 10 jaar daarvoor. Het idee was om de 1,5% als vast percentage 

te hanteren ongeacht de ontwikkeling van de inflatie. Dit idee is niet door de raad 

overgenomen.  

 

Door de toenmalige wethouder is toegezegd, dat we in de meerjarenbegroting blijven rekenen 

met 1,5%, maar dat jaarlijks het percentage voor de inflatiecorrectie voor het nieuwe begroting 

wordt afgestemd op de meest recente prognose voor dat jaar. Dit kan hoger of lager zijn dan 

1,5%.  

 

Voor 2017 is de prognose dat de inflatie rond de 1% zal zijn, vandaar de aanpassing in de Nota 

van Uitgangspunten voor dit jaar. Bij de begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2018 kijken we 

opnieuw naar de prognose en passen, indien de prognose daar aanleiding toe geeft, voor dat 

jaar ook de inflatiecorrectie aan. 

 

Aanvulling: 

Bij de begrotingsbehandeling is afgesproken, dat we voor de inflatie-aanpassing van 

belastingtarieven voortaan het percentage van de geharmoniseerde consumentenprijsindex 

(hicp) uit de Macro Economische Verkenning hanteren. Bij de Nota van Uitgangspunten maken 

we hiervan een schatting, welke we toepassen op de meerjarenbegroting en welke we na het 

verschijnen van de Macro Economische Verkenning (medio september) bij het vaststellen van de 
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begroting, en de belastingverordeningen, voor het komende begrotingsjaar aanpassen aan het 

genoemde percentage uit de verkenning. 

 

Verantwoording9% 

 

In 2016 is de ozb 9% extra gestegen als dekking voor het accommodatiebeleid. Dit was niet de 

enige dekking van dit beleid. Andere dekkingsmiddelen  waren onder andere de inzet van 

reserves en bijdragen vanuit de verenigingen.  

 

Het accommodatiebeleid is conform het raadsbesluit, met de aangegeven dekking, 

opgenomen in de begroting, inclusief het meerjarenplan voor renovaties en vervangingen. Er 

zullen vervangingen en renovaties naar voren gehaald worden en naar achteren worden 

geschoven. De financiële effecten hiervan zullen verrekend worden met de 

bestemmingsreserve.  

 

De ozb is een algemeen dekkingsmiddel en geen doelbelasting. De directe link met het 

accommodatiebeleid is er dan ook niet. Een wijziging van dit beleid, positief of negatief, wordt 

niet één op één verrekend met de ozb. Die koppeling wil ik niet maken. Wel snap ik uw zorg voor 

het geval dat de uitgaven voor het accommodatiebeleid structureel zouden meevallen. 

 

Mijn voorganger heeft reeds toegezegd, dat wanneer er in de meerjarenbegroting een 

structureel overschot ontstaat, hij zich sterk zou maken voor een lastenverlichting. Zo denkt het 

huidige college er nog steeds over en daar kunt u ons bij een structureel begrotingsoverschot 

aan houden.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jan Steven van Dijk 


