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MOTIE: Teryggaaf OZB 2015 aan inwoners
Datum: 30 april 2015
De motie wordt ingediend door fractie Lokale Realisten
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie door de gemeenteraad in behandeling te nemen:
Overwegende:
• Dat, gelet op het forse negatieve vermogen, de gemeenteraad in 2012 heeft moeten besluiten de
OZB voor onze inwoners bijna te verdubbelen;
• Dat de gemeente daarnaast vanaf dat moment een zeer behoudend financieel beleid heeft gevoerd
waarbij niet strikt noodzakelijke uitgaven werden uitgesteld en meevallers ten gunste kwamen
van liet negatieve vermogen;
eg, Dat de gemeenteraad nog in december 2014 bij het vaststellen van de begroting 2015-2018 van
sommige geaccordeerde budgetten heeft bepaald dat deze alleen projectmatig mogen worden
ingezet en dat de raad daarover dan vooraf wenst te worden geïnformeerd. Ook dit in het kader
van: niet strikt noodzakelijk dan niet doen!
®«s Dat uit de gegeven reactie van het college op vragen en opmerkingen gemaakt in de
commissievergadering AZFV van 8 april 2015 en door het oormerken en^dkept bestemmen van
financiële meevallers de indruk is ontstaan dat dit behoudende fmanciëlewórat losgelaten.
• Dat onze fractie zich met deze beleidsaanpassing niet kan verenigen en daarom (mogelijke)
financiële meevallers bij voorbaat wil bestemmen voor hetzij aanzuivering van het negatieve
vermogen, hetzij voor het direct verlagen van de lasten voor onze inwoners;
« Dat uit de l e financiële rapportage is gebleken dat de ÖZB-opbrengst dit jaar hoger zal uitvallen
dan begroot omdat de waardedaling van de woningen en bedrijfspanden in Gemert-Bakel lager is
dan bij de vaststelling van de tarieven werd aangenomen.
Roept het college op om:
Ter voorkoming van nieuwe claims op meevallers en extra inkomsten legt het college in de eerstvolgende
raadsvergadering deze raad een taakstellend besluit voor om de OZB 2015 met terugwerkende kracht met
...% te verlagen. De daarmee corresponderende bedragen per aanslag worden in december 2015
terugbetaald aan onze burgers.
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