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Datum
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Reactie college op moties begroting 2019

Ons kenmerk

3805455
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand zenden wij u onze reactie op de moties die maandag 5 november
voor 12.00 zijn aangeleverd bij de griffie.

Hoogachtend,
het college v

urge eester en wethouders van Delft,

/

J

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
, secretaris

dr. M. Berger, l.s.

Overzicht concept-molies begrollng 2019
(d.d. 05-11-~
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TING 2019-2022:

Verlaging OZB 2019

1. De nog niet teruggegeven 'crisis-verhoging' vanaf 2016 op de Ontraden

OZB 2019 in mindering te brengen;
2. Oe hiermee gepaard gaande aanpassing \OOr de 028maatstaven mee te nemen bij de 1e wijziging van de OZBverordening 2019 die voor vaststelling in de raad van 20
december 2018 wordt aangeboden;
3. Hieí\OOr dekking te vinden door het realistischer ramen van
andere baten, b(r-,oorbeeld via de "Overiqe Leges• en de
"Toeristenbelasting", die nu op pag. 123 te laag worden 9eraamd
en dit structureel budgetneutraal te verwerken in de
begrotingswjziging 2019 die bij het Bestuursprogramma 1MJrdt
toegezonden.
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8.1.2 ISD

Ruimte \OOr stimuleringssubsidies behouden

Bij de begrotings'Nijziging \Oar het Bestuursprogramma (in

8.1.3 ISD

Besluil\orming wel of geen 15.000 1Mlningen

Een voorstel aan de gemeenteraad te doen, zodat de
gemeenteraad een besluit kan nemen over het -.oornemen van
het college tot 2040 15.000 ooningen te realiseren,

De matie roept om de 'crisisverhoging' vanaf 2016 op de OZB 2019 in mindering te
brengen. Ten opzichte van de programmabegroting 2019 betekent dit een daling van
de OZB met ruim 7% die bif1a E: 1 ,9 miljoen kost (2,4% a.g.v. niet lndexeren en
4,8% om op niveau aanslag 2015 uit te kamen).
De l<lOrgestelde dekking komt uit meeropbrengsten leges en toeristenbelasting en
bedraagt ruim € 1 miljoen. Dit is dus on"'°ldoende om de voorqestelde daling te
compenseren.
Over de meeropbrengst nog het lo<llgende:
- Voorde leges is de meeropbrengst voor een groat dee! incidenteel. Vanaf 2019
zien we een daling bij de inkomsten omdat de geldigheidsduur van reisdocumenten
(paspoorten, ID's) is verlengd.
- Toeristenbelasting is inderdaad hager, maar wordt beïn\Jloed door de conjunctuur.

Ontraden

1-iet beschîkbare budget voor stimuleringssubsidies is structureel 309.885,-. Voor
2017 en 2018 is hier per jaar 100.000 euro uit de reserve sociaal domein aan
toegev0egd voor het stimuleren van innovaties in het sociaal domein. Waar subsidie
aanvragen bijdroegen aan gewenste innovaties is dit budget ingezet
1-iet budget voor de innovaties was voor 2 jaar beschîkbaar gesteld. Principe
hierachter is oak dat een innovatieve aanpak regulier kan worcen.
Sems is het eveneens mogelijk dat een stimuleringssubsidie verstrekt oordt vanuit
een andere begrotingsdoelstelling, omdat de subsidie bijdraagt aan het bereiken van
meerdere doelstellingen.

Ontraden

De genoemde richtinggevende ambitie is onderdeel van de Agenda 2040 (Opgave:
Delft waar het goed wonen is). Deze Agenda 2040 is geland in de Kadernota 'Delft
in Salans. De basis op orde, investeren in de toekomst' uit 2017. De kadernota is
tijdens de gemeenteraad van 29 juni 2017 vastgesteld. Daarnaast wordt in de recent
toegezonden lmpactanalyse ingegaan op de randvoorwaarden, kansen en dilemma's
random deze ambitie.

december 2018) of anders uiterlijk bij de Kadernota (komend
voorjaar) € 100.000,- ruimte te vinden 110or 2019 en verdere
jaren, zodat ten opzichte van de middelen voor 2018 geen
verschraling {bezuiniging) plaatsvindt op de
ondersteuningsmogelipdleden via stimuleringssubsidies.
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