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Amendement voor de Raadsvergadering van 4 november 2014 
 

Agendapunt : 6 

 

Onderwerp : Niet toepassen inflatiecorrectie op Onroerende Zaakbelasting (OZB) voor 

de jaren 2016 t/m 2018 

 

Aan de Raad, 

 

De Raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 4 november 2014, 

 

Constateert dat: 

 afgesproken is dat de OZB met maximaal  het inflatiecorrectie mag worden verhoogd, 

indien dit noodzakelijk is; 

 het inflatiecijfer over 2015 nog niet bekend is en hierdoor geen inflatiecorrectie voor 

2016 en verder kan worden toegepast, die boven op de inflatiecorrectie voor 2015 

komt; 

 het niet toepassen van de cumulatieve inflatiecorrectie voor de jaren 2017 en verder 

niet tot een tekort leidt en hiervoor geen dekkingsvoorstel hoeft te worden gevonden; 

 het niet toepassen van de cumulatieve inflatiecorrectie voor het jaar 2016, bij het 

niet aannemen van ons amendement over de structurele verlaging van de post 

onvoorzien, leidt tot een tekort van € 50.000,- voor 2016. 

 

Is van mening dat 

 het eventueel toepassen van een inflatiecorrectie voor de jaren 2016 en verder kan 

pas aan de orde zijn bij de bespreking van de begrotingen van de desbetreffende 

jaren. Dan kan pas de noodzaak tot het toepassen en de hoogte van een 

inflatiecorrectie worden vastgesteld. 

 

Stelt de volgende wijziging voor: 

Pagina 4 Dekkingsvoorstellen: 

De regel bij de OZB te wijzigen: 

 

256 in 2016, 384 in 2017 en 512 in 2018 

te wijzigen in 

128 in 2016, 128 in 2017 en 128 in 2018 

 

Dekking wordt gevonden in de wijziging van de post onvoorzien, zoals voorgesteld in ons 

amendement over de structurele verlaging van  de post onvoorzien met € 64.000,- Mocht 

dit amendement niet worden aangenomen, kan dekking worden gevonden in het 

verminderen van de post Onvoorzien met € 50.000,- voor alleen het jaar 2016. 

Waardoor het saldo van de begroting positief blijft. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de VVD-fractie 

J. van de Beek, fractievoorzitter 

 

 


