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MOTIE

,.GEEN EXTRA OZB.VERHOGING OM GATEN TE DICHTEN''

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 27 juni 2019

Ovenruegend dat

prudente financiering zonder reserves aan te spreken (want: oud voor nieuw beleid) en
enkel indexatie toe te passen bij de OZB wat in Heemstede gebruikelük is;
in de periode van de wereldwijde economische crisis de Heemsteedse begrotingen in de
jaren 2009 tlm 2015 eenmalig een extra OZB-verhoging lieten zien van 3,60/o Qaar 2013);
de voorgestelde extra OZB-verhoging van 2o/o voot zowel 2021 en 2022 niet past binnen
het collegeakkoord 2O1B van HBB, Groen Links en PvdA waarin staat "Wij zien het
verhogen van de OZB met meer dan de inflatiecorrectie, als sluitstuk van de begroting en
dan alleen voor dekking voor mogelijke tekorten op het terrein van de Wmo, de
Jeugdzorg en de participatiewet.";
de voorjaarsnota 2019 - over de eerste vier maanden 2019, zonder effecten van de
meicirculaire - aanvankelijk met een tekort van € 486.920 sluit waaruit blijkt dat het
college niet de hand op de knip houdt inzake de uitgaven opgenomen in de begroting
2019 en kennelijk ook geen begrotingsdiscipline kent;
de voorgestelde extra verhoging van de OZB in de jaren 2021 en 2022 eerder lijkt op het
dichtspijkeren van tekorten in beide begrotingen ontstaan door onvoldoende motivatie
van de activiteiten die worden gefinancierd dan wel onvoldoende duidelijk is wat de
toegevoegde waarden is voor de inwoner;
een extra OZB-verhoging niet onbespreekbaar is echter niet om zomaar 'gaten te
dichten' in een begroting;

Vezoekt het college

naast opstellen van 'herstelplan begroting 2O2O' (zie amendement "Gedegen
Financiering") klip en klaar de raad voorafgaand aan te geven bij een eventuele
toekomstíge verhoging van de OZB (zie voorstel van 2o/o extra OZB in 2021), wat de
exacte redenen daarbijzijn, welke aanvullende dienstverlening inwoners dan kunnen
verwachten inclusief de bijbehorende kosten en de wijze waarop het gefinancierd wordt.

En gaat over tot de orde van de dag

Heemstede,2T juni 2O19

Ondertekend

L. Jagtenberg E. de Zeeuw R. Pa
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