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1 Perspectiefnota ChristenUnie Voorstellen duurzame 

begroting - principe 5

Het instrument om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen (draagkrachtbeginsel) is de OZB. 

Dit instrument ontbreekt echter bij dit principe en is bij principe 3 opgenomen (benchmark, zie ook sheet Vergelijking woonlasten 

2019)

Huurders betalen geen OZB, mensen die het echt niet kunnen betalen kunnen ontheffing aanvragen.

Vraagstellingen: 

* Stel dat het OZB tarief voor woningen eigenaar met 50% verhoogd wordt, hoeveel levert dat minder aan boete op?

* Klopt het dat dit bij een OZB-waarde van 440.000 euro ongeveer 160 euro op jaarbasis is, ongeveer 13,50 euro per maand.

* Met andere woorden, wat is dan het verschil tussen de OZB waarde (opbrengst) en de boete?

* Wat is het nu het verschil tussen de OZB waarde voor 2021  (opbrengst) en de boete voor 2021.

    (Of wordt er een ander referentiejaar gebruikt voor de OZB waarde)

Principe 5 - 29

Principe 3 - 27

2 Perspectiefnota ChristenUnie Algemene reserve Naast de wellicht niet benodigde ruimte van 11 miljoen voor tijdelijke huisvesting middelbare scholen uit de Algemene Reserve wordt 

er nog voor zeker 5 miljoen uitgeput.

Vraagstelling:

* Welke incidentele uitgaven betreffen dit?

* Wordt dat incidentele tekort niet veroorzaakt door structurele tekorten aan inkomsten kant, zodat deze niet op een andere manier 

opgevangen kunnen worden? 

* Rekenen we ons niet rijk door de 11 miljoen voor het gestelde doel  niet nodig te hebben?

Het blijkt dat een nieuw te bouwen, te renoveren school al snel 1-3 miljoen meer extra euro's nodig heeft dan begroot? 

(Ik noem maar de presentatie van de Vondelschool)

16

3 Perspectiefnota ChristenUnie GNR - principe 2 Vraagstelling:

* Wordt het met de uittreding van Amsterdam en Provincie Noord-Holland niet tijd om het GNR op te laten gaan in Staatsbosbeheer of 

Natuurmonumenten? Schaalvergroting en daarmee mogelijke substantiële verlaging van kosten?

12

4 Perspectiefnota ChristenUnie Lidmaatschap 

sportverenigingen

Het instrument om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen (draagkrachtbeginsel) zou ook lidmaatschapsgeld van een 

sportvereniging kunnen zijn.

De eigen bijdrage van leden van een sportverenigng is over het algemeen relatief laag t.o.v. de kosten om de beoefening van de sport 

mogelijk te maken. Nu is het voor de minder draagkrachtigen een goed uitgangspunt dat hierdoor sporten toegankelijk is. Er zijn ook 

voorzieningen om in dat relatief lage lidmaatschapsgeld te ondersteunen en dat is ook nodig.

Vraagstelling:

* is er met sportvereningen besproken om gestaffelde lidmaatschapsgelden toe te kennen? Naar draagkracht. Niet verplicht, maar als 

richtlijn, zodat de gemeente minder bij hoeft te dragen?

29

5 Perspectiefnota ChristenUnie Principe 1 Vraagstelling:

* Uitgangspunt voor besparing bij Bijzondere Bijstand en Minima beleid opnieuw vormgeven mag alleen maar om eficiency en 

effectiviteit gaan. Is geborgd dat de van deze regelingen gebruik makende inwoners er zeker niet op achteruit gaan?

24

6 Perspectiefnota ChristenUnie Schuldquote Vraagstelling

* De schuldquote loopt structureel op, vraagt dat niet om een structurele verhoging van de inkomsten?

* Welke mogelijkheden ziet het college om de inkomsten structureel te verhogen?

17

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Jaarstukken, Voortgangsverslag, Perspectiefnota


