
      

AMENDEMENT      V.A.10 

 

Onderwerp: OZB  

  

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2015,  

 

 

Overwegende dat: 

 

• de begroting 2016 na “Kiezen met visie”, de septembercirculaire en 3e financiële rapportage 

2015 sluit met een positief saldo (van ruim € 900.000); 

• de (geschoonde) algemene reserve ultimo 2015 naar verwachting ongeveer € 8mio bedraagt 

en daarmee de (opgelegde) GUN-norm (bijna € 5mio) royaal overschrijdt; 

• de risicobuffer grondexploitatie ultimo 2015 naar verwachting ongeveer € 7mio bedraagt; 

• het weerstandsvermogen (€ 8mio + € 7mio = € 15mio) ultimo 2015 ruim voldoende lijkt om 

de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico’s af te dekken (€ 12mio); 

• een groot aantal en op onderdelen omvangrijke bezuinigingen worden doorgevoerd; 

• ook de lasten voor de inwoners worden verhoogd, waaronder een (voorgestelde) verhoging 

van de OZB-opbrengst van 11% in 2016, en een indexering van 3% voor de jaren 2017 en 

2018; 

• het College stelt dat door voor 2016 de OZB opbrengst extra te verhogen naar alle 

waarschijnlijkheid wordt voorkomen dat er nog sprake zal zijn van onbenutte 

belastingcapaciteit; 

• het College denkt dat hiermee een nadelig gevolg voor de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds, zoals van toepassing voor de jaren 2014 (€ 254.588) en 2015 (€ 80.977), kan 

worden voorkomen; 

• een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds niet kan worden voorkomen 

door een (extra) verhoging van de OZB-opbrengst omdat deze is gekoppeld aan de niet-

beïnvloedbare waardeontwikkeling; 

• het totaalbedrag van het nieuwe beleid (prioriteiten) voor 2016 € 289.495 bedraagt; 

• in 2015 de (extra) OZB verhoging kon worden gekoppeld aan de financiering van het nieuwe 

beleid; 

• een dergelijk koppeling in 2016 niet te maken is; 

• de macronorm OZB voor 2016 is vastgesteld op 1,57%; 

• de inflatiecorrectie voor 2016 1,2% bedraagt; 

 

Van mening zijnde dat: 



 

• een verhoging van de OZB-opbrengst in 2016 van 4,5% kan worden onderbouwd met 

financiering nieuw beleid en inflatiecorrectie; 

• dekking van € 553.000 voor het jaar 2016 gehaald kan worden uit: 

o rekeningsaldo 2016; 

o beëindigen niet wettelijke taken archiefbeheer; 

o tijdelijke sluiting Jacob van Horne museum. 

 

 

Wijzigt de begroting 2016 als volgt; 

• “voorgesteld wordt om de OZB-opbrengst voor 2016 te verhogen met 4,5%”. 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Fractie VVD                          Fractie D66 

 

 


