Amendement: Compenseer de OZB
Voorstel nummer: 2

De raad van de gemeente Doesburg in vergadering bijeen d.d. 11 juli 2017;
-

gelezen de kadernota 2018;
gehoord de ter zake gevoerde discussies in de commissievergadering van 5 juli 2017;

Overwegende dat:
- De raad van de gemeente Doesburg bij haar aantreden in 2014 zich geconfronteerd zag met
grote verwachte tekorten op de begroting;
- Dit in 2015, 2016 en 2017 is opgelost door naast bezuinigingen ook helaas de gemeentelijke
heffingen, te weten de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en OZB heffing te verhogen;
- De OZB betalers in 3 jaar tijd significant meer heffing hebben betaald dan alleen een
inflatiecorrectie zou rechtvaardigen;
Constaterende dat:
- De raad met ruime meerderheid de rioolheffing voor 200.000,- heeft gecompenseerd;
- De raad met ruime meerderheid ook de afvalstoffenheffing voor € 320.000,- heeft
gecompenseerd;
- De OZB heffing de enige en grootste gemeentelijke heffing is, die nog niet is gecompenseerd;
- De jaarrekening 2016 een significant voordelig saldo van 1,7 miljoen euro laat zien en hier
gedeeltelijk nog geen bestemming voor is voorgesteld;
- De OZB nu voor een gelijk, eerlijk en evenredig deel, zoals bij de riool- en afvalstoffenheffing,
gecompenseerd kan worden;
- Hiermee dan alle gemeentelijke heffingen zijn gecompenseerd nu dit mogelijk is gebleken;
- De strekking van dit amendement is om deze compensatie indirect ook aan huurders te
compenseren;
Besluit:
- Om bij de bestemming van het resterende overschot van de jaarrekening 2016 een bedrag
van € 200.000,- beschikbaar te stellen om onze OZB betalers te compenseren;
- Dit als korting regel op te nemen op de gemeentelijke OZB aanslag 2018 zodat duidelijk is dat
een eenmalige teruggave is;
- De kadernota overeenkomstig aan te passen;
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Namens de fractie van de VVD:
B.J.M. Korporaal
Namens de fractie van Stadspartij Doesburg:
D.J.C.A.M. van Sommeren
Namens de fractie van het CDA:
G.A. Albers
Namens de fractie van D66:
W. van Ditmars

overgenomen
Dit amendement is

aangenomen

in de vergadering van 11 juli 2017

Verworpen

Fracties voor:

……………………………..

Fracties tegen:

………………………………

……………………………………, griffier.
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