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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door de heer De Bruijn van de Fractie van CDA over de verhoging 
van de OZB-tarieven (1) en de totaal opbrengsten OZB in verhouding tot die verhoging 
(2) 

Beantwoording van de vragen: 
 

Vraag 1. Wat verklaard het forse verschil van de geconstateerde verhoging van minimaal 20% met het 
percentage (14,6%) dat ten tijde van de begrotingsbehandeling in november 2019 is 
bevestigd door het college op vragen van de CDA-fractie. 
 
Antwoord 1. De opbouw van de verhoging is als volgt voor 2020. In de meerjarenbegroting 2019-2022 is 
voor 2019 besloten de opbrengt met 5% te laten stijgen en voor 2020 de OZB te verhogen met 2%. In 2020 
is door de raad besloten daar boven op de OZB voor 2020 te verhogen met 2,6 (index), en met 10% extra 
stijging. Dat maakt de stijging tussen 2019 en 2020 in de begrotingscijfers 14,6%. Bij woningen komt hier 
nog zo’n 5% bij doordat de stijging van 5% opbrengst voor 2019 niet in de tarieven is vertaald (de raad is 
over deze omissies eerder al geïnformeerd).  
Dit alles kunt u vinden in de beleidsbrief (blz. 8) en primaire begroting (paragraaf lokale heffingen blz. 42) 
van de vastgestelde begroting 2020-2023. Zie ook de antwoorden op de technische vragen van de CDA-
fractie nr. 8 en 10 (zitten bij de raadsstukken van de begrotingsbehandeling d.d. 7 november 2019) en het 
gesprek daarover in forum en raad. Tot slot kan ook verbouw, aankoop, verkoop, bezwaar en beroep leiden 
tot afwijkingen van de gemiddelde waardestijging.  
 
Vraag 2. Welke totaalopbrengst aan OZB (woningen en “niet woningen”) wordt er met de recent 
verzonden belastingaanslagen OZB-2020 geïnd en hoe verhoudt zich dat met de 
geprognosticeerde (benodigde) OZB verhoging in de (door de raad in meerderheid 
goedgekeurde) Programmabegroting 2020-2023 om een sluitende (meerjaren)begroting te 
krijgen. 

Antwoord 2. Het begrote bedrag en de totaalopbrengsten 2020 liggen in lijn. Nog op te leggen aanslagen 
en verminderingen naar aanleiding van bezwaar en beroep zijn hierin niet verwerkt.  
 

Opbrengsten 2020 
    

Omschrijving 

Bedrag 
Begroot 

Bedrag 
Werkelijk 

Bedrag 
Restant 

Bedrag 
Ratio 

OZB eigenaren woningen 1.754.653,00 1.755.909,00 1.256,00 0,07 

     

     OZB eigenaren niet-woningen 497.568,00 533.311,00 35.743,00 7,18 

OZB gebruikers niet-woningen 311.013,00 317.390,00 6.377,00 2,05 
 

  



 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 20.005665 
 

 

  De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
  ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 
 


