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Onderwerp 7, vaststellen definitieve tarieven OZB 2022 
 
Voorzitter 
 
Bij het doornemen van dit voorstel was er wat verwarring binnen de fractie van Plaatselijk 
Belang over een aangehaalde afspraak in het voorstel aangenomen in december m.b.t. de 
voorlopige vaststelling van de OZB.  
Gelukkig kon dit deze week ambtelijk worden verhelderd en blijkt dat wij bij de kadernota 
2020-2023 en de daarop aansluitende begrotingen vanaf 2020 en verder, een bovenmatige 
stijging hebben doorgevoerd van 6% voor de tarieven, ongeveer 100.000 euro. 
Dit is van belang om dit huidige tariefvoorstel, welke uiteindelijk een aanpassing inhoudt 
ten opzichte van onze tarieven voor 2021.  
Aan de hand van het tariefvoorstel woningen wil ik u graag meenemen in een stukje 
rekenwerk en hoopt de fractie van Plaatselijk Belang dat onze conclusie wordt gedeeld dat 
het tarief te hoog wordt vastgesteld. 
We gaan uit van de tabel op pagina 3 van het voorstel. 
Het oude tarief voor 2021 bedroeg voor woningen 0,101% waarin begrepen de 
bovenmatige verhoging van 6% zoals ik net heb aangegeven. 
Deze 0,101 wordt trendmatig verhoogd met 2% en komt daarmee uit op 0,103% 
(afgerond). 
We willen de absolute lasten niet meer laten stijgen voor onze inwoner dan deze 2% en 
dienen rekening te houden met de prijsstijging van de onderliggende WOZ waarde van de 
woningen met 13,9%. Dus dan moet het procentuele tarief dalen, hetgeen ook in dit 
voorstel is opgenomen, te weten naar 0,095%.  
Echter als we 13,9% waardestijging corrigeren op het geïndexeerde tarief van 0,103 dan 
komen we uit op circa 0,887 als tarief. 
Het thans voorgestelde tarief is derhalve volgens ons in dit voorstel te hoog opgenomen. 
 
In het geheel voorzitter,  een technisch verhaal, maar het is echter ook een heel technisch 
onderwerp. We begrijpen dat het voor het college lastig kan zijn om hier ter plekke op onze 
inbreng een uitspraak te doen. Het ligt voor de hand om het voorstel aan te houden tot de 
volgende raad. Indien de raad zicht hierin niet kan vinden dan zullen wij het voorstel 
amenderen. We willen toch voorkomen dat onze woonlasten meer dan evenredig stijgen? 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 


