stadsbelangenGrflld

•

1-lâ!il
Motie Verlaging OZB 2019
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De gemeenteraad van Delft. in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Constaterende dat,
De OZB ingevolge de crisis waar de gemeente Delft in zat vanaf 2016 flink verhoogd is;
Deze 'crisis-verhoging' als een tijdelijke extra verhoging is opgelegd aan de inwoners en
eigenaren van gebouwen in Delft;
Thans voor de OZB, inclusief de extra flinke verhoging, opnieuw een verhoging van 2,4% CPI
wordt voorgesteld (dat is€ 622.000 op basis van pag. 125 van de begroting);
Delft in de ranglijst van het GOELO voor de woonlasten oak in 2018 nag steeds op de eerste
plaats staat als de duurste grate gemeente van Nederland;
Het college in de begroting vaststelt dat het weerstandsvermogen inmiddels weer voldoende
is om risico's afte dekken, de meerjarenbegroting sluitend is en dat de stadsschuld op een
veilig niveau staat;
Op pag. 123 van de begroting te zien is dat diverse werkelijke baten in 2017 veel hager zijn
dan voor 2019 (en 2018) wordt geraamd, waarbij vooral in het oog springen de Overige Leges
(in 2019 € 872.000 oftewel 30% lager begroot dan werkelijk 2017) en de Toeristenbelasting
(€ 162.000 oftewel 20% lager begroot);
Op de Overige Leges en de Toeristenbelasting in de afgelopen twee jaren geen
tariefsverlagingen zijn vastgesteld die zoveel lagere ramingen vereisen;
op pag. 84 van de beg roting is te lezen dat het financiële effect op de leges door verlenging
van de geldigheidsduur van paspoorten en ID's van 2019 tim 2022 slechts minimaal € 18.000
tot maximaal € 75.000 per jaar is;
Het college in de nota bij het raadsvoorstel Belastingverordeningen 2019 al aankondigt dat de
raad nag een 1 e wijziging op de OZB-verordening krijgt toegezonden voor vaststelling in de
raad van december a.s.;
Daarnaast is aangekondigd dat het college voor het eind van dit jaar de raad oak nag een
begrotingswijzing voor 2019 bij het Bestuursprogramma aanbiedt;
Overwegende dat,
het college aangeeft dat er onvoldoende dekking zou zijn om de tijdelijke crisisverhoging en
de indexering van 2,4% beide te schrappen;
uiteraard voorzichtigheid bij het begroten van de baten is geboden, maar dat dit oak niet moet
worden overdreven (realistisch ramen);
een eerste stap is te zetten door de OZB te bevriezen (€ 622.000);
Draagt het college op,
• Op de OZB voor 2019 géen indexering toe te passen (de voorgestelde indexering van
2,4% te schrappen);
• De hiermee gepaard gaande aanpassing voor de OZB-maatstaven mee te nemen bij de
1 e wijziging van de OZB-verordening 2019 die voor vaststelling in de raad van 20
december 2018 wordt aangeboden;
•
De hiervoor benodigde dekking van€ 622.000 te vinden door het realistischer ramen van
andere baten, bijvoorbeeld via de "Overige Leges" en de "Toeristenbelasting", die nu op
pag. 123 te laag worden geraamd en dit structureel budgetneutraal te verwerken in de
begrotingswijziging 2019 die bij het Bestuursprogramma wordt toegezonden.
en gaat over tot de orde van de dag.
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