MOTIE
Betreffende voorstelnummer: Voorjaarsnota 2019 (2019-056)
Volgnummer: 2.2

Status: Aangenomen
(voor: VVD, ChristenUnie-SGP, PRO21;
tegen CDA, De Lokale Partij)

Onderwerp: Eerste aanzet voor dekkingsmogelijkheden
De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 4 juli 2019,
Overwegende dat:
1. er de komende jaren een structureel begrotingstekort lijkt te ontstaan van meer dan 2 miljoen euro;
2. het college richtinggevend een aantal dekkingsmogelijkheden aangeeft, met per mogelijkheid een
bandbreedte van een minimaal en maximaal te verwachten dekkingsresultaat;
3. de mogelijkheid van een dekking door verhoging van de OZB een bandbreedte kent van minimaal 700.000
euro en maximaal 1,5 miljoen euro;
4. deze bandbreedte neerkomt op een verhoging van de OZB tussen de 8 en 17 procent met ingang van 2020
(10 % is circa 9 ton);
5. in het coalitieakkoord is opgenomen om ook voor de lange termijn in te zetten op lage lasten;
6. het vanuit financieel toezicht is toegestaan om in 4 jaar tijd gefaseerd toe te werken naar een structurele
dekking, met tussentijdse incidentele dekking;
7. ondanks de economische groei bepaalde groepen huiseigenaren en bedrijven geen inkomensvooruitgang
of zelfs achteruitgang ervaren; daarom is het noodzakelijk om een OZB verhoging te vermijden of
tenminste zo beperkt mogelijk te houden;
8. het mogelijk moet zijn de komende jaren aanvullende structurele besparingsmogelijkheden te realiseren;
9. het nog steeds mogelijk is dat de vanuit het Rijk voor Nijkerk beschikbare middelen de komende jaren hoger
blijken te zijn dan nu voorzien, zodat met minder dekking uit OZB kan worden volstaan;
10. het daarom om verschillende redenen de voorkeur heeft om in plaats van een forse OZB verhoging ineens
te kiezen voor een geleidelijke verhoging.
Roept het college op:
1. In de volgende begroting, bij gebleken noodzakelijke dekking door belastingmaatregelen, te kiezen voor de
vorm van een geleidelijke verhoging gespreid over de verschillende jaren van de begroting in plaats van
een verhoging ineens in 2020.
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