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AMEND EMENT
Titel:

O

n

roerend e-zaa kbelasti ngen 2022

De gemeenteraad van Beesel, bijeen in vergadering op 13 december 2021

Constaterende dat:

a

a

Overwegende dat:

a

a

a

a

Concluderende dat:

Besluit om:

in de begroting2022 en in de meerjarenbegroting een storting van
€ 350.000 is voorzien vanuit de exploitatie naar de

investeringsreserve;
hiervoor een extra OZB-verhoging van 7% nodig is waardoor
€ 238.000 extra inkomsten gegenereerd worden;
in de meerjarenbegroting het resultaat2022 na venruerking van de
berap € 109.000 bedraagt.

de investeringsreserve uitsluitend bedoeld is om incidentele kosten te
dekken;
de investeringsreserve zonder de toevoeging van € 238.000 nog ruim
7 miljoen euro bedraagt;
de lastendruk voor een gemiddeld huishouden door de verhogingen
van de ozb, afvalstoffenstoffenheffing en de rioolheffing stijgt met
€ 104,10;
er vanaf 2022 gewerkt wordt met een andere begrotingssystematiek
waardoor besparingen oplopend naar € 600.000 in 2025 verwacht
worden;
de inflatie op dit moment de hoogste is in 40 jaar.

a

de noodzaak voor een extra OZB-verhoging van 7% op dit moment

a

ontbreekt;
de gemeente geen financieel risico loopt door het schrappen van
deze extra toevoeging.

a

artikel 5 van de verordening Onroerende-zaakbelastingen onder a en
b als volgt te wijzigen:
a: de gebruikersbelasting 0,3097%
b: de eigenarenbelasting
l. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,1627 %
ll.voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,3890 %
de opbrengstwijziging mee te nemen in de eerstvolgende
bestu u rsrap portage 2022.
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