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Amendement – Ozb-verhoging 3% in 2023 schrappen 

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 4 november 2021, om beslispunt 4 bij het ontwerpbesluit bij 

het raadsvoorstel Programmabegroting 2022 als volgt aan te vullen: 

 

4. De meerjarenraming 2023-2025 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 

2023, 2024 en 2025, met dien verstande dat de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 

bij de Voorjaarsrapportage/Kadernota zodanig worden aangepast dat de ozb-verhoging van 3% in 

2023 wordt geschrapt. 

 

Toelichting 

In de meerjarenraming bij de Programmabegroting 2022 is als gevolg van de strategische heroriëntatie 

voor het jaar 2023 een ozb-verhoging van 3% opgenomen. Deze verhoging levert ten opzichte van 2022 

circa € 432.840 euro op (exclusief indexatie). De indiener is van mening dat de meerjarenraming alleen 

kan worden aanvaard als leidraad voor het te voeren beleid onder de voorwaarde dat deze ozb-

verhoging zo snel mogelijk wordt geschrapt. 

 

De onderbouwing hiervoor is drieledig. In de eerste plaats blijkt uit de Septembercirculaire dat er in 2023 

waarschijnlijk een overschot op de begroting zal zijn van circa 2 miljoen euro. Zelfs gecorrigeerd voor de 

indicatieve effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds resteert een overschot van 1,3 miljoen. 

De jaarlijkse toevoeging aan de Algemene Reserve, zoals afgesproken bij de heroriëntatie, zit al in het 

begrotingssaldo verwerkt en hoeft dus niet uit dit overschot gefinancierd te worden. De financiële 

noodzaak voor deze ozb-verhoging is volgens de Septembercirculaire verdwenen. 

 

Hiermee is een bedrag van 1,3 miljoen in 2023 echt ‘over’. De indiener is van mening dat niet meer 

belasting bij inwoners en ondernemers moet worden opgehaald dan noodzakelijk is. Omdat er in 2023 

geld over is, moet de eerste vraag zijn of dit kan worden teruggegeven aan inwoners en ondernemers in 

de vorm van lastenverlichting of, zoals in dit geval, het schrappen van een lastenverzwaring.  

 

Bovendien is het niet aan de huidige raad om een ozb-verhoging te ramen in 2023. Het is immers de 

nieuw verkozen gemeenteraad die de begroting 2023 en belastingtarieven voor dat jaar vaststelt. Het is 

bestuurlijk zuiverder om de nieuwe raad te laten beslissen over eventuele belastingverhogingen, als hij 

die wenselijk acht. Daarom dient de ozb-verhoging uit 2023 zo snel mogelijk te worden geschrapt.  

 

Omdat de programmabegroting is gebaseerd op cijfers uit de Meicirculaire zou door het schrappen van 

de ozb-verhoging een tekort in de meerjarenraming ontstaan. Daarom is gekozen voor de aanvaarding 

van de meerjarenraming onder het voorbehoud dat de verhoging bij het voorstel voor de 

Voorjaarsrapportage/Kadernota – dat wel gebaseerd is op de Septembercirculaire – alsnog wordt 

geschrapt. 

 

Florian van Hout, De Woerdense VVD 

AA2-4 


