
 

AMENDEMENT – A.5.1

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 7 november 2019
Agendapunt 5. RV Programmabegroting 2020 – 2023

Onderwerp:  Gefaseerd invoeren verhoging OZB
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit aan te vullen met de volgende 
beslispunten:

 De voorgestelde verhoging van de OZB, gefaseerd over twee jaren in te voeren. Zodat de 
opbrengst van de OZB in 2020 wordt verhoogd met € 290.000 in plaats van € 583.000 
(scenario 3) en in 2021 nogmaals met € 290.000.

 Het hierdoor ontstane tekort op de begroting in 2020 van € 290.000 te dekken uit de 
Algemene reserve.

Toelichting:
 Wij constateren dat de uitkering uit het gemeentefonds jaarlijks en ook bij tussentijdse 

bijstellingen grote schommelingen laat zien (zie bijvoorbeeld de uitkomsten van de 
septembercirculaire zoals deze nu in de begroting zijn verwerkt). Uit de brief van de 
minister van BZ van 20 oktober 2019 blijkt, dat de minister dit probleem al in 2020 gaat 
aanpakken.

 Verhoging van de OZB mag slechts in uiterste gevallen gebruikt worden om te komen tot 
een sluitende begroting. 

 Eenmaal doorgevoerde verhogingen van de OZB worden nooit teruggedraaid.

 De verhoging van de gemeentelijke lasten dient zoveel mogelijk in kleine stapjes plaats te 
vinden. Daardoor kunnen de inwoners wennen aan een geleidelijke stijging van de 
gemeentelijke lasten. Mede door de verhoging van de afvalstoffenheffing zullen de 
gemeentelijke lasten voor onze inwoners al zeer fors stijgen. 

 In 2020 kan gekeken worden in hoeverre de voorgenomen verhoging van de OZB voor 
2021 ook daadwerkelijk nodig is om de begroting sluitend te laten zijn. Indien blijkt dat de 
voorgenomen verhoging van de OZB geheel of gedeeltelijk achterwege kan blijven kan het 
besluit voor dat jaar aangepast worden.

 Het voorziene overschot in de begroting voor de jaren 2022 en 2023  compenseert 
ruimschoots de uitname uit de reserve voor het jaar 2020, waardoor de algemene reserve 
van de gemeente Leusden op termijn op minimaal hetzelfde niveau blijft.
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