Amendement
Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 15 december 2020,
Overwegende dat:
- bij het opnieuw opbouwen van de begroting 2021 in de onderbouwing van de OZB-opbrengst een
formulefout is gemaakt waardoor de opbrengst (in de inmiddels door de raad vastgestelde begroting
2021) € 229.000,-- hoger is opgenomen;
- het college in het raadsvoorstel “Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2021” OZB-percentages voor woningen en niet-woningen voorstelt die gebaseerd zijn
op deze onjuiste berekening en dientengevolge OZB-opbrengsten;
- de raad de begroting 2021 heeft vastgesteld inclusief een opgenomen stijgingspercentage van 1,4%
zijnde de inflatiecorrectie;
- door opnemen van correct berekende tarieven direct een zgn. “gat in de begroting 2021” ontstaat van
de genoemde € 229.000,—;
Van mening zijnde dat:
- het niet reëel is dat eigenaren en gebruikers van onroerende zaken de dupe worden van deze
formulefout;
- indien de OZB-baten correcter en lager waren ingeschat het college bij opstellen Begroting 2021
hoogst waarschijnlijk andere keuzes had gemaakt gelet op het streven naar een structureel evenwicht
tussen baten en lasten;
- het eerlijker richting inwoners van Weert is de correct berekende tarieven door te voeren;
- bij het voorgenomen besluit in de Kadernota 2022 fundamentele keuzes te maken om baten en lasten
van gemeente Weert structureel in evenwicht te brengen en te houden dit extra tekort meegenomen
moet worden;
Wijzigt de percentages in het raadsvoorstel “Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2021” onder Inleiding zodat deze als volgt komen te luiden:
- eigenarenbelasting woning 0,1105 % (2020: 0,1117 %)
- eigenarenbelasting niet-woning 0,2279 % (2020:. 0,2079 %)
- gebruikersbelasting niet-woning 0,1477 % (2020: 0,1265 %)
Wijzigt artikel 5 van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021 zodat
het als volgt komt te luiden:
Artikel 5. Belastingtarieven
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.
a. bij de gebruikersbelasting 0,1477 % (0,1265 % : 2020)
b. bij de eigenarenbelasting
1°
voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,1105 % (0,1117 % : 2020)
2°
voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,2279 % (0,2079 % : 2020).
2. Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.
3. Voor de toepassing van het vorig lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen
aangemerkt als één belastingbedrag.

En gaat over tot de orde van de dag,
VVD fractie Weert,
Marie-Thérèse van den Bergh

fractie DUS Weert,
Conny Beenders-Van Dooren

