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Rolien Bekkema (pvdA), Roel Kamphuis (CU)
Opnemen OZB verhoging in de Begroting 2022-2025
A21-121
Perspectiefnota 2022-2025
ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders met nummer [nummer raadsvoorstel]
Besluit het ontwerpbesluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Richtinggevend principe 3
P12
Alles afwegende kiest het college er nu niet voor om de
OZB te verhogen, aangezien we een aantal andere
lasten voor de burger (zoals de afvalstoffenheffing) wel
verhogen. We voorzien evenwel dat op de langere
termijn een hoger OZB tarief noodzakelijk kan zijn om
onze ambities te realiseren.

Nieuwe tekst
Richtinggevend principe 3
P12
Alles overwegende zien wij dat het noodzakelijk is om door een
verhoging van het OZB tarief van 10% (in 3 jaar) bezuinigingen
binnen het Sociaal Domein, op de burgerparticipatie,
bewonerscommunicatie en de rekenkamercommissie te
voorkomen, alsmede het financiële ruimte geeft om overige
ambities te realiseren.
P27
2022
€ 300.000

2023
€ 600.000

2024
€ 900.000

2025
€ 900.000

2023
€ 120.000

2024
€ 180.000

2025
€ 180.000

P28
2022
€ 60.000

Toelichting
Overwegende dat:
1. De huidige bezuinigingsvoorstellen onevenredig hard ten koste gaan van onze kwetsbare inwoners
2. Gooise Meren een sociale gemeente wenst te zijn, zoals ook uitgesproken in het coalitieprogramma van de VVD, D66,
Hart voor BNM en GL: Een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren
3. Het in de Perspectiefnota genoemde draagkrachtprincipe in de huidige bezuinigingsvoorstellen niet wordt gehanteerd
4. De bovenstaande wijziging ervoor zorgt dat de breedste schouders de lasten mede gaan dragen om ons gewenste
voorzieningenniveau op pijl te houden
5. Door deze OZB verhoging de volgende bezuinigingsvoorstellen uit de Perspectiefnota worden gehaald en niet worden
doorberekend in de Begroting 2022-2025:
- Communicatie Bussums Nieuws etc. terugbrengen tot 1 pagina (p19) 40K pj
- Minimabeleid opnieuw vormgeven door tegemoetkomingen Doe-, Kinder- en Jeugdbudget en de PC verordering te
bekijken (p24) PM
- Bijzondere Bijstand, onderzoeken of regels kunnen worden aangescherpt (p24) PM
- Eenzaamheid geen indicatiegrond maatwerk (p24) PM
- Buurtsportcoach met 0,6 fte verminderen (p25) 30K pj
- Instellen subsidieplafond (p29) 120K pj
- Burgerparticipatie/Doe-democratie (p32) 50K pj
- Rekenkamer budget halveren (p34) 30K pj
- En de overgebleven vrijkomende gelden in ieder geval in te zetten om de Ongedekte ambitie Sociaal Domein
collectieve voorzieningen (p15) van 250K pj te realiseren

