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Motie: Normalisering verhoging OZB-tarieven 
 
 
De gemeenteraad van Meerssen in openbare vergadering bijeen op 6 juli 2017 ter bespreking van de 
Kaderbrief begroting 2018-2021. 
 
Gelezen: 

 de kaderbrief begroting 2018-2021 (17-Houben-10); 

 de raadsinformatiebrief uitkomsten Meicirculaire 2017; 

 17-Houben-11, concept raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2017 inclusief 1e wijziging; 

 het bestuursakkoord Meerssen in Balans 2015-2018; 

 15-Houben-14, Vaststelling programmabegroting 2016; 

 de kaderbrief/brandbrief financiële tussenstand begroting 2016-2019 (17 juni 2015). 
 
Overwegende dat: 

 de gemeente Meerssen in 2015 werd geconfronteerd met een uitermate zorgelijke financiële 
situatie waarbij het risico van preventief begrotingstoezicht door de provincie zeer reëel leek 
met de consequentie dat de financiële bewegingsvrijheid van de gemeente Meerssen 
aanzienlijk zou worden ingeperkt; 

 in het bestuursakkoord Meerssen in Balans 2015-2018 de coalitiepartijen met prioriteit nummer 
één hebben uitgesproken om Meerssen weer financieel duurzaam gezond te maken waarbij 
belastingverhogingen niet werden uitgesloten; 

 de programmabegrotingen 2016 en 2017 door de gemeenteraad zijn goedgekeurd waarbij 
naast de incidentele inhaalcorrectie in 2016 voor de jaren 2017, 2018 en 2019 een jaarlijkse 
verhoging van de OZB van 4,5% is geaccordeerd; 

 blijkens de kaderbrief, uitgaande van de vastgestelde meerjarenbegrotingen 2016 en 2017, 
voor de jaren 2020 en 2021 geen OZB-stijgingen zijn ingeboekt; 

 het College tot nu toe afwijzend heeft geadviseerd op voorstellen om de goedgekeurde OZB-
verhogingen (gedeeltelijk) terug te draaien omdat de doelstelling met betrekking tot financiële 
duurzaamheid nog niet was veiliggesteld; 

 het onvoorspelbare beleid met betrekking tot de uitkeringen uit het gemeentefonds met name 
rond de rijksbijdragen decentralisaties binnen het sociale domein nog steeds noodzaakt tot 
voorzichtigheid en binnen een aantal gemeenten inmiddels heeft geleid tot forse 
overschrijdingen op de begroting; 

 de gemeenteraad Meerssen heeft besloten dat overschotten binnen het sociale domein 
gereserveerd moeten blijven binnen het sociale domein en derhalve zijn gestort in een hiertoe 
gevormde reserve decentralisaties; 

 de kaderbrief begroting 2018-2021 en Meicirculaire 2017 voor de komende jaren vooralsnog 
een gezonde prognose laten zien van de financiële positie van de gemeente Meerssen; 

 in de kaderbrief begroting 2018-2021 een aantal risico’s worden benoemd waarover de raad 
nog politieke keuzes dient te maken; 

 de politieke situatie met betrekking tot een nieuwe regering nog onduidelijk is met de nodige 
vraagtekens rond de Septembercirculaire 2017 en eventueel nieuw beleid rond de 
decentralisatie-uitkeringen; 

 moet worden voorkomen dat de gemeente Meerssen opnieuw in een situatie terechtkomt 
waarin drastische verhoging van de OZB-tarieven de enige optie is om duurzaam in balans te 
komen; 

 de wens van een merendeel van de raad is om tot normalisering van de jaarlijkse aanpassing 
van de OZB-tarieven te komen. 
 

Verzoekt het College om: 

 bij het opstellen van de begroting 2018-2021 te bezien of de voor 2018 en 2019 goedgekeurde 
verhoging van de OZB ter hoogte van 4,5% neerwaarts kan worden bijgesteld teneinde te 
komen tot een evenwichtige lastenverdeling over de jaren 2018-2021; 

 hierbij rekening te houden met de politieke keuzes die de raad nog moet maken alsmede het 
voortschrijdend inzicht rond de financiële duurzaamheid van de gemeente Meerssen en de 
uitkeringen uit het gemeentefonds. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
Namens de fracties FOCUS, PGM en VVD 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
FOCUS    PGM    VVD 
R. Thijssen   B. Molling   R. van Beekum 
Fractievoorzitter   Fractievoorzitter   Fractievoorzitter 


