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Agendapunt 9

Onderwerp: Begroting 2021, PARAGRAAF Lokale heffingen 

De raad van de gemeente Schagen bijeen op 3 november 2020 

Constaterende dat:

* Bij de paragraaf “Lokale heffingen” wordt aangegeven dat het voornemen is om de 
onroerende zaak belastingen en overige heffingen te verhogen met het inflatiecijfer 
gelijk aan het consumenten prijsindex vaan

* Deze verhoging met 1,6 0Zo een automatisme is, waarbij geen enkele rekening 
gehouden wordt met maatschappelijke ontwikkelingen c.q. problemen binnen de 
samenleving:

« De begroting sluit met een positief saldo, waardoor er geen dwingende reden is voor 
een verhoging van deze tarieven;

In aanmerking nemende dat:

* Ook veel inwoners door de corona crisis getroffen zijn of zullen worden door 
werkeloosheid, inkomensverlies en faillissementen van ondernemingen;

* Hierdoor veel inwoners van de Gemeente Schagen geconfronteerd worden met een 
forse vermindering van inkomen;

* Woningbouw coöperaties en verhuurders in veel gevallen al (soms tijdelijk) afgezien 
hebben van huurverhoging;

* Het college overwogen heeft af te zien van een stijging van de toeristenbelasting om 
de toeristensector te ondersteunen;

* Het alleszins redelijk is naar de inwoners een vergelijkbaar gebaar te maken;
» Het van belang is dat het college en de raad laten zien dat zij niet alleen met 

woorden en op papier, maar ook daadwerkelijk betrokken bij en solidair zijn met de 
inwoners en ondernemers van Schagen;

Om voor de begroting 2021 af te zien van een verhoging van de onroerende zaak
belastingen en overige heffingen en agendapunt 10 belastingverordeningen 2021 van 
de agenda te halen1.

De fractie van de SP,

W.P. Rijnders, fractievoorzitter.

Stelt voor:

1 Indien nodig kan dit agendapunt opnieuw geagendeerd worden in de raad van december maar dan zonder de 
nu voorgestelde tariefstijgingen.


