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Amendement – Geen ozb-verhoging van 5% in 2022 

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 4 november 2021, om beslispunt 1 bij het ontwerpbesluit bij 

het raadsvoorstel Programmabegroting 2022 als volgt aan te vullen: 

 

1. De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 

verstande dat de ozb-verhoging van 5% in 2022 wordt geschrapt. Het te dekken bedrag van ca. 

€ 670.000 – 690.000 wordt voorlopig gedekt uit het begrotingssaldo en voor het restant uit de 

Algemene Reserve. Bij de Voorjaarsrapportage wordt de dekking definitief voorzien uit het 

begrotingsoverschot als gevolg van de hogere Algemene Uitkering. 

 

Toelichting 

Uit de Septembercirculaire (D2037331) volgt dat de hogere uitkering uit het Gemeentefonds in 2022 een 

voordeel op de gemeentebegroting betekent van 2.050.154 euro. Het verwachte saldo van de begroting 

2022 is dan ook ruim 2,7 miljoen euro. De indiener is van mening dat de vierde ozb-verhoging van deze 

bestuursperiode met een dergelijk overschot dient te worden geschrapt. De gemeente moet niet meer 

geld ophalen bij inwoners en ondernemers dan noodzakelijk. Aangezien de jaarlijkse storting in de 

Algemene Reserve van 2 miljoen om de vermogenspositie van de gemeente te verbeteren al in de 

begroting is opgenomen, is er ruimte voor lastenverlichting. In de nasleep van de coronacrisis en 

bijbehorende economische crisis is het vergroten van de koopkracht van inwoners en het 

investeringsvermogen van ondernemers van groot belang. 

 

Er kan niet worden gewacht met het schrappen van deze ozb-verhoging tot bij de Voorjaarsrapportage, 

omdat de gemeenteraad in december de ozb-tarieven voor 2022 dient vast te stellen. Deze zijn 

gebaseerd op de in de programmabegroting geraamde opbrengsten. Als de raad die wil aanpassen, moet 

daarover derhalve nu het besluit worden genomen. De definitieve dekking moet wel bij de 

Voorjaarsrapportage – gebaseerd op de cijfers uit de Septembercirculaire – worden geregeld. 

 

Het schrappen van de verhoging van 5% kost in 2022 670.000 euro, oplopend tot ca. 690.000 euro in 

2023 en verder. Op langere termijn ontstaat een tekort als de effecten van de herverdeling van het 

Gemeentefonds worden meegerekend. Dit is niet van invloed op de vaststelling van de begroting, omdat 

deze formeel meerjarig sluitend is. De indiener acht het bovendien niet wenselijk dat inwoners en 

ondernemers in 2022 worden opgezadeld met nog een lastenverzwaring enkel en alleen omdat de 

herverdeling in 2024 indicatief tot tekorten leidt. In 2022 en 2023 is het niet doorvoeren van deze 

verhoging financieel zeer goed haalbaar. Bovendien is de herverdeling nog niet definitief en verzwakt het 

in stand houden van de ozb-verhoging het betoog van Woerden dat de herverdeling onacceptabele 

financiële gevolgen heeft. 

 

Florian van Hout, De Woerdense VVD 

Bijlage: overzicht dekking i.r.t. begroting en Septembercirculaire  
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Bijlage: dekking 

 

De dekking van dit amendement ziet er als volgt uit (bedragen x 1.000): 

 

 2022 2023 2024 2025 

Saldo originele 

begroting 2022-

2025 

470 42 1.265 1.772 

Septembercirculaire 

(excl. coronasteun) 

2.737 2.050 1.936 2.021 

Schrappen 5% ozb-

verhoging 

-670 -670 -670 -670 

Cumulatief effect 

schrappen 5% op 

3% ozb-verhoging 

2023 

- -20.1 -20.1 -20.1 

Saldo exclusief 

Herverdeling 

2.067 1.359,9 1.245,9 1.330,9 

Indicatief effect 

Herverdeling 

gemeentefonds 

0 -780 -1.560 -2.340 

Saldo inclusief 

Herverdeling 

2.067 579,9 -314,1 -1.009,1 

 

 

Florian van Hout, De Woerdense VVD 

 

 


