Motie
Onderwerp motie:

OZB verlaging

Vergaderdatum:

21-06-2017

Agendapunt (nr en naam):

9.2a

Perspectiefnota 2018

Status:
Ingediend (stemmen staakten op 12 juli 2017 opnieuw stemmen op 20 september 2017)
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
De vrij besteedbare financiële ruimte vanuit de meicirculaire in principe (richtinggevend) aan te wenden voor verlaging van de OZB,
behoudens:
1.
2.
3.

de bezuinigingstaakstellingen die niet kunnen worden behaald en waarvoor geen alternatieven binnen respectievelijke
portefeuilles kunnen worden gevonden;
financiering van PM posten in de perspectiefnota (verduurzaming eigen maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting)
voorzover de hoogte van noodzakelijk geachte lasten boven verwachting uitkomen;
wanneer bij de overwegingen over het aantal sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten structureel hogere lasten / lagere
inkomsten in de weg zouden staan bij het streven de taakstelling te realiseren.

en deze afwijkingen als zodanig te motiveren.

En gaat over tot de orde van de dag.
1
Toelichting
Overwegende dat:
1. De raad bij de Perspectiefnota ten principale gevraagd wordt richting te geven aan het College voor de uitwerking van
beleid voor 2018 e.v. zoals die in het najaar in de Begroting beslag krijgt.
2. Het College zich in het Coalitieakkoord 2016-2018 ten doel stelt in deze periode de woonlasten gelijk te houden.
3. Het College in het Coalitieakkoord 2016-2018 is overeengekomen dat tegenvallers in eerste instantie binnen portefeuilles
worden opgelost.
4. Met een relatief breed inwonerspanel onderzoek is gedaan naar het gewenste voorzieningenniveau in Gooise Meren en
dat daar een genuanceerd beeld uit naar voren is gekomen van het voorzieningenniveau in relatie tot de woonlasten.
5. Bij de behandeling van de begroting van 2017 eind 2016 al duidelijk is gemaakt dat de lasten in 2018 voor een deel van
Gooise Meren - te weten inwoners van de kern Bussum - omhoog zullen gaan.
6. Zonder de financiële ruimte vanuit de meicirculaire de belangrijkste kengetallen – waaronder de algemene reserves – een
solide beeld tonen, ook in de ontwikkeling in de jaren die volgen.
7. Dat solide beeld mede blijkt uit het opgeheven toezicht vanuit de Provincie, de jaarstukken en het accountantsverslag.
8. Er derhalve thans geen urgentie is op korte of middellange termijn om de algemene reserves extra op te hogen.
9. Extra financiële ruimte in de eerste plaats beschouwd kan worden als ruimte voor de inwoners van Gooise Meren, en niet
voor het bestuur van Gooise Meren.
10. Het hier gaat om structurele financiële ruimte – die zich daarom kwalificeert voor eventuele teruggave – en niet om
incidentele ruimte – die zich leent voor eventuele toevoeging aan de Algemene Reserves.
11. De relatief forse stijging van de woonlasten als geheel, althans voor een deel van de inwoners van Gooise Meren,
gedempt kan worden door een verlaging van de OZB-lasten.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Hugo Bellaart, VVD
Nico Kooij, D66
Arno Haye, 50Plus
1. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren .

