Raadvergadering : 21 juni 2016
Onderwerp
: Nota van uitgangspunten voor de begroting 2017
TECHNISCHE VRAGEN
Vraag
Op pagina 3 van de nota geeft u onder belastingen aan dat de OZB met 1% stijgt.
1. Betekent dit dat u structureel het eerder opgenomen percentage van 1,5% corrigeert naar 1% vanaf 2017?
Waarom geeft u op pagina 14 aan alleen 2017 aan te passen? Waarom niet de jaren 2018 en verder. Dit
zou toch beter passen in het beleid dat is ingezet met het structureel inboeken van 1,5% of gaat u nu twee
systemen door elkaar gebruiken? Indien u twee systemen door elkaar heen gaat gebruiken, waarom niet
de nullijn meerjarig i.p.v. 1,5%?
Antwoord
Het betekent dat we het eerder opgenomen percentage voor 2017 aanpassen van 1,5% naar 1%. We bekijken
het inflatiepercentage jaarlijks. Voor de begroting 2018 e.v. komen we weer bij u terug voor het dan geldende
percentage.
Vraag
U geeft op dezelfde pagina's een aantal percentages en bedragen zonder uit te leggen waarvan en wat de
strekking is.
De € 1,25 toeristenbelasting p.p.p.n. is duidelijk.
2. Wat bedoelt u bij toeristenbelasting met 1% = € 23.500?
Antwoord
In de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 houden we al rekening met een groei van de
toeristenbelasting tot € 1,25 p.p.p.n. Mocht u deze belasting meer willen verhogen dan levert een stijging van
het tarief met 1% een bedrag op van € 23.500.
Vraag
U geeft voor de precariorechten op kabels een bedrag.
3. Dit is een resultante. Wat is het feitelijk kader (bedrag of percentage van wat)?
Antwoord
In 2015 is een aanslag opgelegd van ruim € 1.2 miljoen Dit voor een periode van een halfjaar.
Voor 2016 en volgende jaren zal de aanslag € 2,4 miljoen bedragen.
Vraag
4. Wat bedoelt u met 10% = € 10.000 bij overige precariorechten?
Antwoord
Naast precario op kabels en leidingen heffen we ook precario op ander gebruik van gemeentegrond (o.a.
terassen). Een stijging van de opbrengsten met 10% levert een extra opbrengst op van € 10.000.
Vraag
Het kader bij reclamebelasting is niet de verwachte opbrengst maar een bedrag of percentage van iets.
5. Wat is het bedrag of percentage en van wat?
Antwoord
Een inschatting is gemaakt op basis van opbrengsten bij andere gemeenten.

Vraag
U geeft wat titels en percentages onder leges.
6. Wat bedoelt u hiermee, wat zijn de feitelijke kaders? En wat bedoelt u met de bedragen?
Antwoord
De titels geven een verwijzing naar de legesverordening. Onder titel twee (bouwleges) wordt aangegeven dat
er geen ruimte is voor extra opbrengsten. Onder titel drie(APV) is er door een stijging van de leges nog
maximaal een extra opbrengst te behalen van € 16.000.
Vraag
U geeft vervolgens aan de aanvullende bezuinigingen of huidige taken te schrappen. Dit is niet echt een kader.
7. Welke aanvullende bezuinigingen of huidige taken bedoelt u, en waarom deze?
Antwoord
Een knop om aan te draaien is het schrappen van of bezuinigen op bestaand beleid binnen de wettelijke
kaders. In ons dekkingsplan kiezen we hier niet voor. U kunt als raad een andere afweging maken.
Vraag
De kop heet "knoppen". De mate van effect en tijdsduur dat effect wordt behaald ontbreken.
8. Kunt u de effecten en de tijdsduur dat effect wordt behaald per "knop" aangeven?
Antwoord
Knop reserves
In ons dekkingsplan dekken we een aantal lasten uit de algemene reserve en de reserve openbaar gebied. Dit
heeft een incidenteel karakter voor de looptijd van het dekkingsplan.
Knop nieuw beleid
In ons dekkingsplan geven we aan hoe we onze voorstellen voor nieuw beleid dekken. U kunt als raad hierbij
een andere afweging maken; een andere dekking aangegeven, het voornemen schrappen etc.
Knop belastingen
OZB:
Toeristenbelasting:
Precario
Precario overige
Invoeren Reclame
belasting
Verhoging leges

Een stijging van het tarief met 1% levert structurele stijging van de opbrengsten op
van € 86.000
Een stijging van 1% van het tarief levert een structurele stijging van de opbrengsten
op van € 23.500 (bij gelijkblijvende aantallen toeristen)
Uitgaan van een volledige opbrengst van 2,4 miljoen
Een stijging van het tarief met 10% levert een extra opbrengst op van € 10.000
Levert mogelijk € 200.000 op
Stijging tot het maximale tarief levert een opbrengst op van € 16.000

Belastingverhoging levert een structurele opbrengst op.
In ons dekkingsplan gaan we niet uit van een extra belastingverhoging bovenop de eerdere dekkingsplannen.
Wel gaan we kijken of we meer lasten kunnen onderbrengen in het kostendekkende tarief voor leges (nummer
14, 21 en 22 uit de wensenlijst).

