AMENDEMENT RAADSTAFEL 21
De raad van de gemeente Cranendonck,

in vergadering bijeen op 26 februari 2019,
bij behandeling van het raadsvoorstel Instemmen met het Samenwerkingsakkoord en
Werkprogramma van de Metropoolregio Eindhoven
over egende
e dat het Samenwerkingsakkoord bedoeld is om de Metropoolregio Eindhoven een nieuwe
toekomst te geven;
o dat onze regionale samenwerking gebaat is bij een grote betrokkenheid van de 21
gemeenteraden in onze regio;
o dat de Raadstafel21 zijn goede rol al bewezen heeft in de relatie tussen gemeenteraden en
Metropoolregio Eindhoven;
® dat in het Samenwerkingsakkoord in §4.4 is opgenomen dat de Raadstafel21 een
ambassadeursfunctie vervult voor de regionale samenwerking;
® dat het daarom vreemd is dat de Raadstafel21 geen onderdeel uitmaakt van de
governancestructuur van de Metropoolregio Eindhoven;
overweegt

dat het belangrijk is om de Raadstafel21 in de governancestructuur van de Metropoolregio
Eindhoven te borgen

besluit
aan de voorliggende zienswijze toe te vo gen:
Tenslotte is onze gemeenteraad van mening dat de positie van de RaadstafelZl, waarin onze
gemeenteraad rechtstr eks vertegenwoordigd is, onvoldoende geborgd is in het voorliggende
Samenwerkings kkoord.
De gemeenteraad is van mening dat in de governancestructuur de RaadstafelZl als een gremium van
de Metropoolregio Eindhoven dient te worden toegevoegd.
De afzonderlijke gemeenteraden hebben ook in de Metropoolregio Eindhoven hun kaderstellende en
control r nde rol. Daarvoor is de Raadstafel Zlvan toegevoegde waarde op de informatieuitwisseling tussen de gemeenteraden en de Metropoolregio Eindhoven.
Wij verzoeken u daarom de RaadstafelZl op te nemen in het Samenwerkingsakkoord, op een manier
die recht doet aan zijn positie en rol.
En gaat over tot de orde van de dag.
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zonnepanelen van de OZB aarde
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 26-02-2019
Overwegende dat:
° Het streven van het Nederlandse Klimaatakkoord is om (ondermeer) duurzame
energieopwekking te stimuleren, met name ook door burgers en huishoudens.

• Zonnepanelen een goede en voor veel mensen bereikbare wijze is om dit doel te bereiken
•> Cranendonck dit reeds stimuleert en meedoet aan het zonnepanelenproject regio Zuidoost
Brabant
° Op dit moment het plaatsen van zonnepanelen als effect heeft dat de WOZ-waarde stijgt.
» Dit in feite een straf is op duurzaam handelen van de burger
• De Tweede Kamer in november 2018 met een zeer ruime meerderheid een motie heeft
aangenomen om de waarde van zonnepanelen standaard buiten de ozb te houden.

• Wetgeving door de lange voorbereiding nog op zich laat wachten
• Gemeenten echter nu al de mogelijkheid hebben om zonnepanelen buiten de heffingsmaatstaf
voor de OZB te laten
• Dit ook gelijk effect heeft op de heffing waterschapslasten en het eigen woningforfait.

Verzoekt het college:
- De waarde van de zonnepanelen vanaf belastingjaar 2020 buiten de heffingsgrondslag voor
de OZB te houden
- Hier te zijner tijd publiciteit aan te geven
- Bezwaren tegen de WOZ waarde die gebaseerd zijn op de waardetoevoeging van
zonnepanelen te honoreren, ook voor het huidige belastingjaar.

- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden dit ook te kunnen toepassen op andere
investeringen voor duurzaamheid die bewoners kunnen doen

En gaat over tot de orde van de dag

