
AMENDEMENT 2022.09 Middendorp– OZB

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door de fracties van CDA, D66, GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo

Raadsvergadering d.d. 9 november 2021

Agendapunt: 6

Tekstvoorstel

1. De begroting vast te stellen met uitzondering van:
Punt 11 op pagina 52 van de begroting, t.w. ‘Bij de begroting 2022 zijn de OZB-
opbrengsten met € 195.000 opgehoogd om enkele incidentele onderwerpen 
structureel te dekken. Op dit moment biedt de begroting 2023 voldoende ruimte om 
deze stijging structureel terug te draaien.’

2. Deze budgetruimte van € 195.000 niet in te zetten voor het verlagen van de OZB 
belasting maar, voor zover nodig, deze gelden in te zetten voor het ondersteunen van
de voedselbank “Hart van Drenthe” en soortgelijke sociale initiatieven gericht op de 
huishoudens met een minimaal besteedbaar inkomen;

3. Hiervoor een plan van aanpak te maken, vooralsnog incidenteel voor de komende 
twee jaren;

4. De resterende structurele middelen vrij te laten vallen ten gunste van het 
begrotingsresultaat;

5. Bovenstaande wijzigingen verwerken in de voorliggende begroting en de 
bijbehorende begrotingswijziging;

6. Akkoord te gaan met aldus gewijzigde begrotingswijziging.

Teksten en tabellen met berekeningen waarop deze wijziging van invloed is worden 
dienovereenkomstig gewijzigd.

Toelichting

De begroting biedt op dit moment ruimte om structureel in te zetten voor een verlaging van 
de OZB belasting. Het terugdraaien van OZB belasting valt relatief gunstig uit voor de 
huishoudens waarbij de waarde van de woningen toeneemt en dus huishoudens bevoordeelt
die het niet of minder nodig hebben. De armoede in Nederland groeit en steeds meer 
mensen naar de voedselbank moeten voor een voedselbankpakket. Daarnaast zijn er meer 
statushouders en asielzoekers die recht hebben op een voedselpakket, net als vluchtelingen 
uit Oekraïne. Door de Voedselbank “Hart van Drenthe” wordt gesproken over een toename 
van wel 100% aan afnemers. Deze voedselbank ziet een forse afname van goederen 
aangeleverd door bakkers en supermarkten zodat de voedselpakketten niet of met moeite 
gevuld kunnen worden. Deze goederen zullen dus aangeschaft moeten worden.

Ondertekening

H. Middendorp (CDA)
R. Aeilkema (Tynaarlo Nu)
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A. Meerman (GroenLinks)
E. Kardol (D66)


