Amendement
Raadsvergadering
Onderwerp
Agendapunt
Ingediend door

: 2 juli 2020
: Wijziging uitgangspunten Kadernota 2020-2024
: 3 Vaststellen Kadernota 2020-2024 (2020-22)
: GBD (Idso Brouwer), SPD (Marcel Ten Have)

De gemeenteraad van Drechterland, in vergadering bijeen op 2 juli 2020;
Constaterende dat:
 Er een voorstel voor ons ligt betreffende de Kadernota 2020-2024
 Er €200.000 in 2021 en €400.000 voor de jaren 2022 en verder gereserveerd wordt voor de
uitvoering van het CUP
 Er op basis van deze begroting (inclusief de CUP middelen) voorgesteld wordt om drastisch te gaan
ombuigen (dus zowel bezuinigen als ook lastenverzwaring)
 Er als lastenverzwaring o.a. voorgesteld wordt de OZB cumulatief te verhogen met 4% per jaar in
2022, 2023 en 2024
Overwegende dat:
 Er tegenover de reserveringen van het CUP nog geen verplichtingen staan
 Het niet zeker is of alle projecten in het CUP ook daadwerkelijk plaats gaan vinden
 Er voor uitvoeringsprojecten ook alternatieve methodes van financiering mogelijk zijn
 De lastenverzwaring door de verwachtte hogere huizenprijzen voor de inwoners nog veel hoger zal
uitvallen dan alleen de OZB verhoging
 Inwoners door de corona crisis al genoeg te verduren hebben gehad en nog zullen krijgen
besluit :
1. Aan punt 1) van het besluit de navolgende tekst toe te voegen:
…, waarbij de voorgenomen verhoging van de OZB cumulatief wordt aangepast met 2% per
jaar in 2022, 2023 en 2024 en in 2024 te evalueren of deze verhoging voor volgende jaren
nog steeds nodig is.
2. Aan punt 2) van het besluit de navolgende tekst toe te voegen:
…; voor de uitvoering van het CUP middelen op te nemen van €100.000 in 2021, en
€200.000 voor de jaren 2022 en verder, waarbij voor de eventueel resterende kosten een
alternatieve vorm van financiering gezocht wordt welke minder druk op de begroting geeft.
Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 2 juli 2020.
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