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Vragen over OZB

Geachte raadsleden,
Hierbij treft u de beantwoording aan van het eerste deel van de vragen over de OZB die door de fractie
van de VVD op 4 december jl. zijn ingebracht tijdens het politiek beraad. Dit deel van de vragen gaat over
de besluitvorming van de OZB in de afgelopen jaren. Gezien de technische aard hiervan en de toezegging
die ik u heb gedaan tijdens het politiek beraad van afgelopen dinsdag, informeer ik u hierover via deze
memo. Het tweede deel van de vragen, die gaat over de OZB voor de komende raadsperiode, ontvangt u
te zijner tijd van het college van B&W volgens de procedure van de indiening van schriftelijke vragen
artikel 39 RvO, zoals gesteld door de raadsleden Jacobs en Van Helvert.
Vragen van de VVD-fractie:
1. Hoe vaak is de ozb over de afgelopen 8 jaar verhoogd en met welk doel?
2. Hoe ziet de opeenstapeling van verhogingen inclusief inflatiecorrecties eruit voor de komende
raadsperiode uitgaande van de projecten waarbij nu geleund wordt op een ozb verhoging.
Antwoord 1:
In de afgelopen 8 jaar is de OZB 7 keer verhoogd en 1 keer verlaagd, als gevolg van:
Inflatiecorrectie
Bijdrage aan De Veste
Bijdrage aan de Verbindingsweg
Keuze voor tariefsverlaging
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Tabel: Ontwikkeling OZB 2012-2021
Wijziging
Inflatiecorrectie
Extra OZB voor De Veste
Extra OZB voor Verbindingsweg
Tariefsverlaging uit ruimte nw
raadsperiode
Totaal wijziging opbrengst OZB

2012
2,25%

2013

2014

2015

2016

1,75%

1,75%

2,00%

1,25%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

2017
0,20%

2018
-1,50%

2019
2,90%

2020
pm

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,20%

-0,50%

4,90%

pm

-1,00%
2,25%

4,75%

4,75%

5,00%

4,25%

Inflatiecorrectie
Het is ons bestaand beleid dat de OZB opbrengsten worden gecorrigeerd met het inflatiepercentage.
Uitgangspunt hiervoor is het verwachte inflatiepercentage (prijs overheidsconsumptie) uit de publicatie
van het Centraal Economisch Plan. Omdat het om een verwacht percentage gaat hanteren wij tevens een
nacalculatie op de gehanteerde inflatiepercentages van de afgelopen twee jaar.
Bijdrage aan De Veste
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2013-2016 is ingestemd met een jaarlijkse verhoging van
de OZB in de periode 2013-2016 van 3% structureel voor de gedeeltelijke dekking van de kosten voor de
bouw van De Veste.
Bijdrage aan de Verbindingsweg
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2016-2019 is ingestemd met een jaarlijkse verhoging van
de OZB in de periode 2017-2020 van 2% structureel voor de gedeeltelijke dekking van de kosten voor de
Verbindingsweg.
Keuze voor tariefsverlaging
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2018-2021 is € 53.000 structureel met ingang van 2018
beschikbaar gesteld voor verlaging van de OZB. Dit budget is ten laste gebracht van het begrotingssaldo.
Antwoord 2:
Wordt meegenomen in de beantwoording door het college van B&W volgens artikel 39 RvO.

Met vriendelijke groet,

Wethouder H.W. Mulder

Pagina 2

2021
pm

pm

